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 ווַאכָאטסנעשט ןיא ןשטייד יד

 רעבמעטּפעפ ןט1 םעד ,קיטיירפ ,גָאט-המחלמ ןטשרע םעד ןיא ןיוש

 טימ .וָאכָאטסנעשט ןעמענראפ ןשטייד יד זא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ,9

 סָאװ ,רעטילימ ןשילוּפ םעד ןעמוקעגנגעקא ייז ןענעז חוכ ןקידלאוועג א

 .דנאל ןיא ףיט ןניוצענּפָא טָאה

 ,גנורעקלעפאב עצנאנ יד טּפאכענמורא טָאה גנומיטש עשינאּפ א

 -נזָאלרעביא ,רעטילימ ןקידנטערטּפָא ןכָאנ ןוטעגיזָאל א ךיז טָאה עכלעוו

 ןענעז סָאװ ,סָאטױא עטאווירּפ ןוא ןענאב עטצעל יד ,רקפה ףיוא ץלא קיד

 ,טעטש ערעדנא ןוא ץלעק ,עשראוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנאגענּפָא

 .ןשטנעמ טימ טלופרעביא ןעוועג ןענעז

 רעד ןופ ?יפענ עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא --- רעטייוו סָאװ ןפיולטנא

 יד ראפ ארומ רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא סָאװ ,גנורעקלעפאב

 ,ןשטייד עקידנעמוקנָא

 רעטנזיוט טרישרַאמכרוד טָאטש רעד ךרוד ןבָאה טכאנראפ קיטיירפ
 טימ ןעמאזוצ רענעגעוו טימ ןוא סופ וצ ,רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעוּפ

 רָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,םעלא טימ ןוא תומהב ערעייז ןוא סעילימאפ ערעייז
 .ןעמענטימ ךיז טימ טנעקענ

 רעד טימ ןרָאװענ טלופעגרעביא יוזא ןענעז ןגעוו ןוא ןעייסָאש יד

 רעטילימ עשילױוּפ עקידנעיצּפָא סָאד זא ,עסאמ-ןשטנעמ רעקידנרעדנאוו

 ןנָאלשוצכרוד ךיז ידכב ,ןעגנוגנערטשנַא עסיורג ןדנעוונָא טזומעג טָאה

 .שראמּפָא ןקידרעטייוו ןראפ נעװ א
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 .ןענאלּפָארעא עשטייד ןזיוואב דלאב ךיז ןבָאה ןעייסָאש יד רעביא

 -אב רעװעגךישאמ טימ ןוא קירעדינ רָאג טזָאלענּפָארא ךיז ןבָאה סָאװ

 ףיוא טזָאלעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עקידנפיולטנאי-שינאּפ יד ןסָאש

 .ןבעל ענענייא סָאד ןעװעטארוצּפָא ידכב ,תומהב ןוא ןכאז ערעייז רקפה

 יד ןופ ןגעו יד טקעדאב ןבָאה סָאװ ,עטיוט ןלאפעג ךיילג ןענעז סע

 .עקידנפיולטנא

 טזָאלראפ ןבָאה ןעגנולײטּפָארעטילימ עשילױוּפ עטצעל יד ןעוו

 זיא טָאטש יד ןוא ןרָאװעג ןסירענפיוא ןקירב יד ןענעז ,ווָאכָאטסנעשט

 ןיא ןזָאל טלָאװעג רעטעּפש ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ראפ ןרָאװעג ןטינשענּפָא

 .ןיירא-געוו

 ןיא ךיז ןבָאה ,ירפ ןעצ רענייזא ,גָאט-המחלמ ןטירד םעד ,קיטנוז

 סָאװ ,ןלורטַאּפ ןוא סנטסָאּפרָאפ עשטייד עטשרע יד ןזיוואב טָאטש רעד

 קידרעמוז ןייש א ןעוועג זיא סע .ןפאג יד ןרָאפעגכרוד ןעקנאט טימ ןענעז

 -יטכיזרָאפ סיורג טימ טָאה גנורעקלעפאב ענעקָארשעגרעביא יד .רעטעוו

 זיא סע זא ,קידנעעז ןוא רעטסנעפ יד ךרוד ןקוקסיורא ןביוהעגנָא טייק

 .ןסאנ יד ףיוא סיורא ,רעכיז טשינ שטָאכ ,םאזננאל ןעמ זיא ,קיאור

 -נענרעד זייווכעלסיב ךיז ןבָאה טיילרעטילימ עשטייד ענלעצנייא יד

 טימ וליפא ,ןסעומש ייז טימ טריפראפ ,ןשטנעמ עליוויצ יד וצ טרעט

 .ךיוא ןדיי

 רעד ןיא ךיז ןבָאה ,ןהעשיגָאטימכָאנ יד ןיא ,גָאט ןקיבלעז םעד

 ייז ןופ ךס א .רעטילימ ןשטייד ןופ ןעגנולײטּפָא עסיורג ןזיוואב טָאטש

 .רעסאוו לסיבא ןעקנירט ןוא ןשאוו ךיז רעזייה עטאווירּפ יד ןיא ןיירא ןענעז

 טָאטש יד זא ,ןובשח ןבענענּפָא ךיילנ ךיז טָאה גנורעקלעפאב יד

 א טשרעהעג טָאה סע ןוא עיצאּכוקֶא רעשטייד רעד רעטנוא ךיז טניפעג

 ,גנומיטש עקידנקירדרעד
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 קיטנָאמ רעקיטולב רעד

 טכעלטנפעראפ ןיא ,גָאטהמחלמ ןטרעפ ןיא ,קיטנָאמ ,סנגרָאמוצ

 ןרעוו טנפעעג ךיילנ ןלָאז סע זא ,ננונעדרָאראפ עשטייד עטשרע יד ןרָאװעג

 ןגעוואב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה טָאטש רעד ןופ רעניווונייא יד .ןטפעשעג עלא

 ,ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא רעיינייבראפ יד ןענעז םיצולּפ .ןסאגנ יד רעביא

 טימ גנוכאוואב רעגנערטש א רעטנוא טריפ רעטילימ שטייד יוװ קידנעעז

 טנעה ענעביוהעגפיוא טימ ןשטנעמ עּפורג עסיורג א ןסקיב עטלעטשעגנָא

 סָאד .ןוטעגנַא-בלאה ןעוועג ןענעז ןשטנעמ יד ןופ ךס א .ךיוה רעד ןיא

 ,לורדנייא ןקידנרעטישרעד א טכאמעג ןעמעלא ףיוא טָאה דליב עקיזָאד

 .ןָא ךיז טבייה רָארעט רעד זא ,ןרָאװעג רָאלק ןיא סע ?ייוו

 "רעד רימ ןבָאה ,גנוניווװ ןיימ ןיא קידנעייז ,רעטעּפש העש ייווצ טימ

 ןענעז עלא .טקראטשראפ טונימ עדעי ךיז טָאה סָאװ ,יירעסיש א טרעה

 ןיא ןּפאלק א רימ ןרעהרעד גנילצולּפ .קערש א ןופ ןרָאװעג טּפאכעגמורא

 : ןפורסיוא עטלפייווצראפ ןוא ריט רעזדנוא

 !ןיירא טזָאל !תונמחר טָאה --

 רעזדנוא ןיא ןיירא ןענעז סע ןוא ריט יד טנפעעגנ ךיילנ ןבָאה רימ

 ןגָאי ןשטייד יד זא ,טלייצרעד זדנוא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עכעלטע גנוניווו

 ,טרעיודעג טשינ גנאל טָאה סע .רעייגכרוד יד וצ ןסיש ןוא ןשטנעמ ךָאנ ךיז

 -עלא ןוא ןעגנוניווו עטאווירּפ יד ןיא ןסירעגניירא ךיז ןבָאה ןשטייד יד יו

 | .סאג רעד ףיוא ןבירטעגנסיורא ןעמ

 טימ קידנּפאלק .טזָאלעגכרוד טשינ ייז ןבָאה גנוניוװ רעזדנוא ךיוא

 בָאה ךיא ןעוו .ןזָאלניירא ךיז ןסייהעג ייז ןבָאה ןריט יד ןיִא סעבלָאק יד

 רעד ןלאפעג זיא סע ןוא גנוניווװ רעד ןיא ןיירא ייז ןענעז ,ריט יד טנפעעג

 : רענלעז א ןופ לעפאב

 !סיורא עלא ,ךיוה רעד ןיא טנעה יד --

 ךיז ןעניפעגנ סע ּוװ ,ףיוה ןפיוא ןבירטענסיורא רימ ןרעוו קידנעלייא
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 קידנרעוו ,סאג רעד ףיוא סיורא זדנוא טריפ ןעמ ןוא םינכש ערעדנא ןיוש

 סאג רעד ףיוא ןעזענ ןבָאה רימ עכלעוו ,ןשטנעמ יד יװ טקנוּפ ןבירטעג

 .גָאטימראפ

 טלעטשעגנָא זיא רעוװעג רעייז .רעטילימ טימ לופ ןענעז ןסאג יד

 ,ערעייז טימ ךיז ןפערט ןקילב ערעזדנוא ןעוו ןוא גנוטכיר רעזדנוא ןיא

 םיא ייז ןנָאלש ,דיי א ןענעקרעד ייז זא .ןיירא םינּפ ןיא זדנוא ייז ןכאל

 .ּבָאק ןרעביא עבלאק רעד טימ

 ,ןּפורג ךָאנ ףיוא ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה ןסאג יד ךרוד קידנרישראמ

 .ןעמייה ערעייז ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסיורא ךיוא ןענעז סָאװ

 ןוא רעדנוזאב רענעמ --- ןריטרָאפ ןביוהעגנָא ךיילג זדנוא טָאה ןעמ

 ןָאזרעּפ טרעדנוהייווצ טלײצעגּפָא ןאד ןבָאה ןשטייד יד ,רעדנוזאב ןעיורפ

 ןיא טנעה יד ןטלאה וצ רדסכ זדנוא קידנעגניווצ ןוא עּפורג רעזדנוא ןופ

 -טָאטש רעד ןופ עדייבעג רעד וצ ןבירטעג ?ענש זדנוא ןעמ טָאה ,ךיוה רעד

 ןבָארגעגסױא ןעוועג ָאד ןענעז סָאװ ,רעבירג עסיורג ייב .גנוטלאווראפ

 -ענּפָא ןיוש זדנוא ןבָאה ,ןרעלעק-ץושטפול סלא ןעניד טלָאזעג ןבָאה ןוא

 ןופ רענייא .טנעה יד ןיא רעוועג-ןישאמ טימ טיילרעטילימ עשטייד טראוו

 : ןפורעגסיוא ךיוה טָאה ייז

 ןוא ןרעוו ןסָאשרעד דלאב ןלעוו עלא ,טניה יד ,ייז ןענעז סָאד ---

 ...רעבירגנ יד ןיא ןפראווניירא ייז טעװ ןעמ

 רעמ רימ ןבָאה טייקדימ ןופ .ןלאפאב ןעמעלא זדנוא זיא קערש א

 ןענעז ייז רָאנ ,ךיוה רעד ןיא ןניוצעגסיוא טנעה יד ןטלאה טנעקעג טשינ

 ןבָאה ןּפיל יד טימ קידנגעוואב םיוק .ּפעק יד ףיוא ןלאפענּפָארא זדנוא

 ערעזדנוא עקאט ןיוש סָאד ןענעז יצ ,טגערפעגנ ןרעדנא םעד רענייא רימ

 .ןוטעג-הליפת טייהרעליטש ןבָאה ןשטנעמ ?ייט א ...ןטונימ עטצעל

 "וּפע רעשיטסירעטקאראכ רעקידנגלָאפ ןרעוו טנַאמרעד ףראד ייברעד

 ;ץאלּפ ןפיוא ןפָאלראפ ןטונימ עכעלקערש ענעי ןיא ךיז טָאה סָאװ ,דָאז

 טימ סירנעייטש ,קיסיירד ןוא עכעלטע רָאי א ןופ ןאמרעגנוי רעשידיי א

 טָאה ייברעד ןוא טרעטיצעג ךעלקערש טָאה ,עייר רעד ןיא ןעמעלא זדנוא
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןבוו ח

 רענייא טקרעמאב טָאה סָאד .ןזיוה יד ןופ ןסינ ןביוהעגנָא ןירוא יד ךיז

 טרעטנענרעד ךיז טָאה רע ,זדנוא ןבענ ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןריציפָא יד ןופ

 :ןוטעניגערפ א םיא ןוא רוחב םוצ

 סָאװראפ ...ארומ וטסָאה טציא ?רענייא ריזח ,וטסרעטיצ סָאװ ---

 ?רעטילימ רעזדנוא ףיוא ןסָאשענ וטסָאה

 נו ,ןענאטשראפ עלא ךיילנ רימ ןבָאה ,ןושל ןימ אזא קידנרעהרעד

 -ענרעביא ךיילג ןענעז ןעקנאדעג ערעזדנוא .טלעוו רעד ןיא ןטלאה רימ

 ,עייר רעזדנוא ןיא ןענאטשענ זיא סָאװ ,קאילָאּפ א ןעוו ,ןרָאװענ ןסיר

 : ריציפֶא םוצ שטייד םענעכָארבעג א טימ ןפורעגנָא גנילצולּפ ךיז טָאה

 ...קירלושמוא ןענעז רימ ,קידלוש זיא רע ,עדוי רעטכולפרעפ ---

 :טקיאוראב לענש רעבָא םיא טָאה ריִציפֶא רעד

 ...ןרעוו קיטראפ ןדיי יד טימ ןיוש ןלעוו רימ ---

 רעד רעטנוא עיציזָאּפ רעקידנעייטש א ןיא ןזדנוא ןטלאהּפָא ןכָאנ

 ריר א ךיז זדנוא קידנזָאל טשינ ,טייצ העש ייווצ עצנאנ ןוז רעקידנענערב

 סיורא גנוטלאווראפ-טָאטש רעד ןופ ןינב םעד ןופ ןענעז ,טרָא םענופ ןוט

 רעוו .זדנוא ןופ םענייא ןדעי ןרידיווער ןביוהעגנָא ןוא טיילרעטילימ 0

 וא רעדָא לרעסעמ-ןשאט א ,לרעסעמ-ריזאר א ךיז ייב טאהעג טָאה סע

 ןימ םענייא ןיא ןעגנירּפשניירא טזומעג ךיילנ טָאה ,ךאז עפראש ערעדנא

 טָאה סָאװ ,רעטילימ טימ טלעטשעגמורא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעבירג יד

 .רעבירג יד ןיא ןשטנעמ יד וצ ןסָאשעג רדסכ

 ןיא ,טאהעג טשינ ךאז עפראש םוש ןייק ךיז ייב טָאה רעצימע ביוא

 ;טרידיוװער םיא טָאה סָאװ ,ןאמרעטילימ םעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג ?רוג ןייז

 ןביולקסיוא סָאד .טשינ רעדָא ןרָאװעג ןלעפענ ןאמרעטילימ םעד זיא רע יצ

 ןבָאה רעבירג יד ייב זא ,ןעננאגענוצ לענש יוזא זיא טיוט םוצ ןשטנעמ יד

 .טיוט ןפיוא טראוועג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טימ ןעייר ןפאשעג ןיוש ךיז

 יד ךיז ןשטנעמ יד ןבָאה ,רָאפ טמוק עיצוקעזקע יד יו ךיז קידנקוקוצ

 -נעיירש דרע רעד ףיוא טרעדיילשעג ךיז ןוא ןסירעג רָאה יד ,ןכָארבעג טנעה

 ,תוחוכ עטצעל יד טימ ףליה קידנפור ןוא קיד
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 א ג א װ ה מ 5 ש

 ףיוא טראוועג ןוא עּפורג רעד ןופ טימרעדניא ןענאטשענ ןיב ךיא

 -סיורא ךימ טָאה טפארק עמייהעג א סעּפע .ןרעוו וצ טרידיווער עייר ןיימ

 ןקילב סנעמעוו ,שטייד א וצ ןעגנאנענוצ ןיב'כ ,עייר רעד ןופ ןסיוטשעג

 טלּפענקעגפיוא בָאה ךיא ,רעדלימ סעּפע ןייז וצ ןזיוועגסיוא רימ ןבָאה סע

 -יילב א ,ןשאט יד ןיא טאהעג בָאה'כ סָאװ ,ץלא ןעמונעגסיורא ,קָאר םעד

 ץלא סָאד קידנבעגנרעביא ןוא ?כיטזָאנ א ,לעפטרָאּפ א ,רעדעפ א ,טפיטש

 :טנָאזעג םיא ךיא בָאה ,שטייד םעד

 בָאה םייהרעדניא רעבָא ,טשינרָאג ךיז ייב ךיא בָאה רעמ ,טעז ---

 ןענעק רימ ןָא סָאװ ,דניק א טימ יורפ א ,ןרעטלע עטלא טזָאלעגרעביא ךיא

 .ןבעל טשינ ייז

 ךיז ןסייהעג רימ ןוא קילב ןייז ןפרָאװעג רימ ףיוא טָאה שטייד רעד

 בָאה ךיא .ןבעל םייב טזָאלעג טָאה ןעמ סָאװ ,יד ןשיווצ ה"ד ,סקניל ןלעטש

 .טמעטעענּפָא רעיירפ

 ןיא טנעה יד טימ ,עטעוװעטארעגּפָא עּפורנ רעד ןיא יוזא קידנעייטש

 עטשרע יד טכארבענמוא טָאה ןעמ ּווװו ,בורג םוצ םינּפ ןטימ ןוא ךיוה רעד

 סָאו ,קאילאּפ רעד יו ,טקרעמאב ךיא בָאה ,תונברק רעװָאכָאטסנעשט

 טּפוטשעגניירא טרעוו ,עייר רעזדנוא ןופ דיי ןקידרעטיצ םעד טרסמעג טָאה

 ן;עקאד ,ןסָאשעגניירא םיא וצ ךיילג טָאה שטייד א ןוא ןיירא בורג ןיא

 -עג עּפורג רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגנ זיא ןאמרעגנוי רעקידרעטיצ רעד

 .עטעוועטאר

 קילג ןייז טשינ ןיילא ךיז טביולנ ,רעזעינילער א ,ןאמרעגנוי רעד

 ; טנָאז ןוא

 םעד טפָארטשאב ןוא טמעראברעד רימ רעביא ךיז טָאה טָאג --

 ...טרסמעג ךימ טָאה סָאװ ,עשר

 "עג ןבירטעג זדנוא טימ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ ?טירד א םיוק

 .ןבעל ןבילבעג ןענעז ,רעבירג יד וצ ןרָאוװ

 טכארבעג ןלייט-טָאטש ענעדישראפ ןופ ןעמ טָאה טייצנשיווצניא

 טימ סָאװ ,רעקיבלעז רעד ןעוועג זיא ?רוג סנעמעוו ,ןשטנעמ ןּפורג עיינ

 .עּפורג רעזדנוא
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 וװָא כָאטסנעש ט ןברוה

 ןעוו ,ןטלאהעגנָא ךָאנ ןטלָאװ סעיצוסעזקע יד גנאל יו טסייוו רעוו

 -יש א ןוא םראלא-טפול רעקידלאווענ א גנילצולּפ טשינ ךיז טרעהרעד סע

 ,טָאטש רעד רעביא ןזיוואב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענָאװא עשיליוּפ יד וצ יירעס

 סָאד .דרע רעד ףיוא ןנייל ךיז ןלָאז עלא זא ,ןליופאב ןבָאה ןשטייד יד

 ףיוא ןגעלעג ןענעז עכלעוו ,רענלעז עשטייד יד ןוטעג ךיוא ןבָאה עקיבלעז

 טלאפ ייברעד .גנוטכיר רעזדנוא ןיא טליצעג ןסקיב ערעייז טימ דרע רעד

 ;לעפאב א

 טעוװ ,ּפָאק םעד ןבייהפיוא רעדָא טרָא ןופ ןריר ךיז טעוו סע רעוו --

 .ןרעוו ןסָאשרעד ךיילג

 .דרע רעד ןיא ּפעק ערעזדנוא ןבָארגוצנייא טימאב ךיז ןבָאה רימ

 ןענעז ןליוק יד .רעקראטש ןוא רעקראטש ץלא ןרָאװעג זיא יירעסיש יד

 ,רעכיז ןעוװעג ןענעז רימ ןוא סרעּפרעק ערעזדנוא רעביא שממ ןניולפעג

 ןפורעג ןבָאה ןדיי .סיורא טשינ יו ייס ןיוש רימ ןלעוו עקידעבעל ןייק זא

 ףליה וצ ןפורעג ןבָאה ןטסירק יד ךיוא .םיליהת טגָאזעג ןוא "לארשי עמש,

 ןרעהרעד טשינ ןלָאז ןשטייד יד זא ,טרעטיצעג ןבָאה עלא .עקילייה ערעייז

 .ןרעוו טנרָאצרעד טשינ ןוא תוליפת יד

 ךעלדנע זיא ,טייצ ערעגנעל א ןטלאהעגנָא טָאה סָאװ ,יירעסיש יד ןעוו

 זדנוא ןוא ןייטשוצפיוא ןליופאב זדנוא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טליטשעננייא

 .דרעפ ןענאטשעג ןענעז סע ּוװ ,ןלאטש ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןייג ןסייהעג

 ןעוועג ןענעז עּפורג רעזדנוא ןיא .ןענאטשעגפיוא ןענעז עלא טשינ רעבָא

 ,עטיוט

 -דרעפ ןפיוא ןלאפעג עדימ רימ ןענעז ,לאטש םעד ןיא קידנעמוקניירא

 .ןסָאלשראפ ןלאטש יד ןבָאה ןשטייד יד ,ןפָאלשעגנייא ןוא טסימ

 ןעוועג טשינ זיא ,טניווועגייב ןבָאה רימ סָאװ ,עיצוקעזקע-ןסאמ יד

 -עגנייא ןשטייד יד ןבָאה סעיצוקעזקע עכעלנע .טָאטש ןיא עקיצנייא יד

 רעד ןופ ףיוה ןפיוא ךיוא רעטנורעד ,ןלייט-טָאטש ענעדישראפ ןיא טנדרָא

 ,ןכריק יד ןיא ךיוא .19 אקסראשטנרָאנ ףיוא ,עלוש-רעקרעווטנאה רעשידיז

 ןא ןעמוקעגרָאפ זיא רעצעלּפ ןוא ןלאקָאל עכעלטנפע עלא ןיא ןוא ןלוש
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 א ג א װ חה 0 9? ּׁש

 -נייא רעװַָאכָאטסנעשט יד רעביא סעיצוקעזקע עכעלנע טימ נעיעג ךעלנע

 .רעניווו

 טנערבראפ ייז ןוא רעזייה עצנאנ ןדנוצענרעטנוא וליפא טָאה ןעמ

 .ןייגסיורא טזָאלענ טשינרַאנ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןשטנעמ יד טימ ןעמאזוצ

 א ןופ רעטסנעפ א ךרוד ןעגנירּפשסיורא טוורּפענ רעצימע טָאה רעמָאט

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיילנ רע זיא ,זיוה קידנענערב

 -ןישאמ טלעטשעגסיוא ןשטייד יד ןבָאה טָאטש רעצנאג רעד רעביא

 סָאװ ,ןדעי וצ ןסָאשעג גנונערָאװ םוש ןָא טָאה רעטילימ סָאד ןוא רעווענ

 .ןסאנ יד ףיוא ןזיוואב ךיז טָאה

 -נעשט ןיא קיטנָאמ רעקיטולב רעטשרע רעד ךרוד זיא יוזא טָא

 .ןןָאכָאטס

111 

 ךָאי ןשיצַאנ ןרעטנוא

 רעזדנוא ןיא ןעמוקענניירא ןשטייד יד ןענעז טכאנייב טעּפש טשרע

 טָאה עגנוי יד ןוא ןייגמייהא טביולרעד ןעמ טָאה ןשטנעמ עטלא יד ,לאטש

 ,ךאוו רעשירעטילימ רעקראטש א רעטנוא ,רעכערבראפ עכעלרעפעג יו ,ןעמ

 רעד ןופ ןסאג עטיוט יד רעביא ןבירטעג ,עקיטשרוד ןוא עדימ ,עקירעננוה

 קידנגייווש רָאנ ,ןדערסיורא טרָאטענ טשינ טרָאװ ןייק טָאה רענייק .טָאטש

 -ַאז, ןראשאק עשירעטילימ יד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זיב ןרישראמ

 -סיש-סגנוביא ןפיוא ןטלאהענ ןדנוא ןעמ טָאה עלייוו עגנאל א .,"ַאדַאװ

 ןַא ןריפסיוא זדנוא רעביא טייג ןעמ זא ,דחּפ א ןפראוווצנָא ידכב ,ץאלּפ

 דעטנוא ןרעלעק יד וצ ןבירטעג זדנוא טָאה ןעמ ךעלדנע זיב ,עיצוקעזקע

 .ןראשאק יד

 ךיז קידנּפוטש טליפעג רימ ןבָאה ,רעלעק א ןיא ּפָארא ןעייג רימ זא

 .ךעלגיטש ןופ ּפָארא ,ןרעדנא ןפיוא רענייא עסאמ רעטסערּפעגפיונוצ א ןיא

 -ןקּפָארא .ןעזעג טשינרָאג טָאה ןעמ ןוא רעטסניפ-קָאטש ןעווענ זיא סע
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 וו ָא כָאטסנעש ט ןברוח

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמיטש עכעלשטנעמ טרעהעג רימ ןבָאה ןטנוא קידנעמ

 .טרָאד ךיז טניפעג רעצימע ךָאנ זא ,ןמיס א

 ,ףיוה ןופ טרעהעג ןעמ טָאה ךעלרעטסנעפ-רעלעק עניילק יד ךרוד

 ףיוא ייז קידנעלדיז ןוא קידננָאלש ,ןשטנעמ רעטייוו ןביירט ןשטייד יד יו

 .ןפוא ןראגלּוװ א

 ?ירעדינ רעייז ןעוועג זיא ,ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,רעלעק רעד

 ךעלקערש ןעוועג זיא סע .טיפוס םעד טרירעגנָא ּפעק יד טימ ןבָאה רימ ןוא

 ךיז ןבָאה עלא .םעטָא םעד ןּפאכ טנעקעג טשינ טָאה ןעמ ןוא ענשוד

 עלנארק ןוא עטלא .רעכעל-רעטסנעפ ענעפָא יד וצ טּפוטשענ רעבירעד

 .דרע רעד ףיוא עקידנצכערס ןוא עטשלחראפ-בלאה ןלאפעגקעווא ןענעז

 -אוו א ןָא ןסיוטשעגנָא סילעפוצ ךיז רעצימע טָאה טייצ רעסיוועג א ךָאנ

 ןיא טיירדענפיוא םיא טָאה ,רעלעק ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַארק-רעס

 םוצ טשינ ןעוועג ןיא דיירפ יד .רעסאוו טימ ןוטעג-ץירּפש ַא טָאה סע

 טּפוטשעג ךיז םלוע רעד טָאה ,ןשולעּפַאק ,ןעלטיה ,טנעה טימ .ןביירשאב

 סע זיב .ץראה סָאד ןקיווקרעד וצ ךיז רעסאוו ?סיב א טימ ידכ ,ןארק םוצ

 רענייא טקוקעגנָא ךיז ןבָאה ןשטנעמ .ןנָאט וצ ןביוהעגנָא ךעלדנע טָאה

 רעד ןופ ןובשח א טכאמעג ןוא ךיז ןשיווצ ןדער ןביוהעגנָא ,ןרעדנא םעד

 ןענעז סע זא ,טצאשעג טָאה ןעמ .קיטנָאמ ןקיטולב םעד ןיא תונברק לָאצ

 .סנבעל עכעלשטנעמ עקידלושמוא 8.000 ןעמוקענמוא

 ןרעהעג ןדיי זא ,ןליפ טזָאלענ ךיילנ זדנוא ןשטייד יד ןבָאה ןענינַאב

 טָאה סָאװ ,רענלעז רעד .ןימ ןכעלשטנעמ ןופ עירָאגעטַאק רעקירעדינ א וצ

 : ןפורעגסיוא ךיוה טָאה ,ריט רעד ייב ןטיהעג זדנוא

 ,ןבענעגוצ רע טָאה ייברעד !ףיוה םעד ןרעקסיוא סיורא ןדיי ריפ ---

 ,רעבירעד טננאלראפ רע ןוא ןטעברא ןזומ ןדיי עלא ןלעוו ןָא טנייה ןופ זא

 רענייק זא .קידנעעז .טעברא רעד וצ ןדלעמ קיליוװיירפ ךיז ןלָאז ןדיי זא

 ןעמ זא ,טרעלקרעד רענלעז רעד טָאה ,ןדלָאמעג טשינ קיליוויירפ ךיז טָאה

 טשרע .ןעשעג טשינ סטכעלש ןייק םענייק טעוװ סע ,ןנָאה ארומ טשינ לָאז

 -עּפש עלייוו א ןוא טעברא רעד וצ ןטָאבעגנָא ןדיי עכעלטע ךיז ןבָאה ןאד

 םיוא ןרעק ייז יו ,ךעלרעטסנעפ עניילק יד ךרוד ןעזעג ייז רימ ןבָאה רעט

 | .ףיוה םעד
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 א ג א װ ה 80 ? שש

 רעגנוה רעד ןוא קילייווגנאל ןגיוצעג ךיז טָאה רעלעק ןיא טייצ יד

 -עשטייד רעד טָאה רענייזא ףלע םורא ,ןליפ טזָאלענ קראטש ךיז טָאה

 .ןעמענ-ךעילימאפ יד ייב זדנוא ןופ עקינייא ןפורסיוא ןביוהעגנָא רענלעז

 -ראפ יד ןופ םיבורק ןוא ןעיורפ יד ןבָאה ,ןזיווענסיורא ךיז טָאה סע יוװ

 זדנוא קידנלעוו ,טָאטש רעצנאג רעד רעביא טכוזעגמורא זדנוא ענעטלאה

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ךס א ןעוועג ןענעז רעדייל .ןסע וצ סעּפע ןבעג

 -עג ןבָאה ייז ןעמעוו ,יד לייוו ,ןסע לקעּפ ןטימ םייהא ןרעקמוא טזומעג

 ,טיוט ןעוועג ןיוש ןענעז ,טכוז

 -ָאנ ןיימ ןפורסיוא ךיוא ךעלדנע ךיא רעהרעד גָאטייב סנייא טשרע

 .דניק ןטימ יורפ ןיימ עזרעד ןוא ּפערט יד ףיוא ףיורא לענש ףיול ךיא .ןעמ

 קילג סָאד רעבָא ,ךעלדנע ךיז ןעעז רימ סָאװ ,קילג ןופ ךיז ןענייוועצ רימ

 .ןיירא רעלעק ןיא קירוצ ךיילג ךימ טביירט רענלעז רעד .גנאל טשינ טרעיוד

 ךָאד טָאה ןעמ לייו ,טרעטייהעגפיוא ?סיב א ןעוועג זיא ָאד גנומיטש יד

 ןיא ןעגנואיצאב יד .טעז רעד וצ ןסעּפָא טנעקעג ןוא עטסטנעָאנ יד ןעזעג

 ,יד טימ ןסע ןטימ טלייטעג ךיז טָאה ןעמ .עשירבח ןעוועג ןענעז רעלעק

 .ךעלקעּפ ןייק טימ ןעמוקענ טשינ ןענעז םיבורק ערעייז ןעמעוו וצ

 -סיורא לעפאב א ןעמוקאב רימ ןבָאה ,רענייז םעד 11 סננרָאמוצ

 טָאה ןעמ .ןעייר ןיא ףיוה ןפיוא ןלעטשסיוא ךיז ןוא רעלעק ןופ ןיינוצ

 ןוא ןראשאק יד ייב ץאלּפ-סגנוביא ןסיורג ןפיוא טריפעגנּפָא ךיילנ זדנוא

 -רעהא טָאה ןעמ סָאװ ,עסאמ-ןשטנעמ עקיזיר א טנגעגאב רימ ןבָאה טרָאד

 .ןרעלעק ערעדנא ןופ טכארבעג

 -ערב רעד רעטנוא ןענאטשעג יוזא רימ ןענעז טייצ העש עכעלטע

 -ימ זא ,הרושב עטוג יד טגָאזעננָא זדנוא טָאה ןעמ זיב ,ןוז רעקידנענ

 ,גנאג ןיא ןרעוו ןזָאלעג ןלעוװו ןקירבאפ יד לייוו ,ןרעוו טיירפאב עלא ןלעוו

 טָאטש ןיא ןבעל עשימָאנָאקע סָאד ןוא ןפָא קירוצ ןייז ןזומ ןטפעשעג יד

 יד ןופ ןטערטסיורא ןסייהעג רעבירעד טָאה ןעמ .ןרעוו טיינאב רעדיוו טעוו

 -עיזאנמיג ,עטמאאב ערעכעה ,רעלעירטסודניא ןענעז סָאװ ,יד עלא ןעייר

 -אב א ןבָאה עכלעוו ,עלא ללכב ןוא םיריוטקָאד ,ןטאקָאװדא ,ןרָאסעפָארּפ

 עטשרע יד ןלעװ ןשטנעמ עקיזָאד יד .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןראפ גנוטייד

 .עקירעביא יד ןעיירפאב ןעמ טעוװ רעטעּפש טשרע ןוא ןרעוו טיײרפַאב
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 װ ָא כָאטסנעש ט ןברוח

 יד ןופ ןטערטעגסיורא ןענעז עקידנזעוונָא יד ןופ לָאצ עסיורג א

 ךימ בָאה ךיא ךיוא .טרָא םענעזיוועגנָא ןפיוא טלעטשעג ךיז ןוא ןעייר

 .ןעיירפאב דלאב זדנוא לָאז ןעמ זא ,קידנטראוו טלעטשענ טרָאד

 ןבילקענסיוא ךיז ןוא ןריּפאּפ ערעזדנוא טקוקאב ןבָאה ןריציפָא יד

 עקירעביא יד .טייז א ןָא ןלעטש ךיז ןסייחעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןָאזרעּפ 0

 רעסיורג רעד וצ רעטרע עקידרעירפ ערעייז ףיוא טקישענקירוצ ןעמ טָאה

 עשיטקאפ רָאנ ,ןעמ טניימ ייז טשינ זא ,ייברעד קידנעלדיז ,עסאמ-ןשטנעמ

 יד ןשיוװצ ןנילבראפ ןיב ךיא .ןשטנעמ עטנרעלענ ןוא רעלעירטסודניא

 ,יאלּפ-סינעט א ףיוא טריפענניירא זדנוא טָאה ןעמ .ענעבילקענסיוא 0

 םייב ןוא טױלּפ םענעטָארד ןכיוה א טימ טמיוצענמורא ןעוועג זיא סָאװ

 רעכלעוו ,רענלעז רעטנפָאװאב א ןרָאװעגנ טלעטשענקעווא זיא גנאגנייא

 .ננומיוצראפ רעד ןופ ןייגסיורא רעדָא ןיירא טביולרעד טשינ םענייק טָאה

 ייז ןופ ?ייט א .ןעווענ-אנקמ זדנוא זיא עסאמ-ןשטנעמ עסיורג יד

 ןענאטשעגוצ ןענעז ייז .זדנוא וצ ןעמוקאבניירא טלָאװעג אקווד ךיז טָאה

 רעד ,טאקָאװדא ןא זיא רעד ,ןטנעמוקָאד ערעייז ןזיוועגנ ,רענלעז-ךאוו םוצ

 זיא סָאװ ,עשראוו ןופ רעטמאאב-לאירעטסינימ רעכיוה א רעד ,רָאטקָאד א

 טרעלקרעד ךיז ןבָאה רעדיינש .ווָאכָאטפנעשט ןיא ןקעטש ןבילבענ קילעפוצ

 דעלדנעה ,ןטנאקירבאפ-ךיש סלא רעטסוש ,ןטנאקירבאפ-עיצקעפנָאק סלא

 ךיז טלָאװעג טמא-רעייטש ןופ ןטראק-עיצארטסינער ערעייז טימ ןבָאה

 וצ ןעמוקניירא טלָאװעג ןבָאה עלא -- םירחוס עסיורג סלא ןלעטשרָאפ

 .עּפורג רעזדנוא

 ,רעוט-רעטעברא רעטנאקאב א ,רעינישזניא ןא טניירפ א רעניימ

 ביא ףיוא לָאז ךיא ,ריס ייב ךיז טעב ןוא טָארד טייז רענעי ןופ טייטש

 רע לייו ,עפורג רעזדנוא ֹוצ ןעמוקאבניירא ןעז םיא ןוא ןבָאה תונמחר

 טשינ ךיילג םיא טעװ ןעמ ביוא ,ןטלאהסיוא טשינ טעװ ןוא קנארק זיא

 ,טניירפ ןיימ זא ,ןנייצרעביא םיא ריבורּפ ,רענלעז םוצ וצ יינ ךיא .ןעיירפאב

 -טנע רענלעז רעד רעבָא ,טסילאיצעּפס רעקיטכיוו א זיא ,רעינישזניא רעד

 דלאב ףּראד סָאװ ,טנאנטייל ןטימ ןדער ןעמ זומ םעד ןגעוו זא ,רימ טרעפ

 .ןעמוקנָא
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 א ג א 0 ה םט ? ש

 ןוא רעפטנע ןטימ טלעטשעגנדירפוצ טשינ ךיז טָאה טניירפ ןיימ

 יד ןבָארגרעטנוא ןביוהעגנָא רע טָאה ןוייא קיטש א ןופ ףליה רעד טימ

 -יא ןופ ןפלָאהעג טעברא רעד ןיא םיא בָאה ךיא .ןטָארד יד רעטנוא דרע

 טניירפ ןיימ טָאה טייצ טונימ 20 ךָאנ ןוא גנומיוצראפ רעד ןופ קינייװענ

 .ךיוב ןפיוא רימ וצ ןראשניירא ךיז טנעקענ

 טביולרעד רע טָאה ,ץאלּפ ןפיוא ןעמוקעגנָא ןיא ריִציפֶא רעד ןעוו

 -ניירא-יינ יד .ץאלּפ-סינעט ןפיוא זדנוא וצ ןעמוקניירא ןשטנעמ עקינייא

 ,רעכיז קירנעייז ,ךעלקילג טליפעג ךיז ---רימ יו טקנוּפ-- ןבָאה ענעמוקעג

 .ןייגמייהא ןלעוװ רימ ןוא עלייוו א ךָאנ זא

 ןעמ ,ןריציפָא עקינייא ןָא-ךעמוק ץאלּפ ןפיוא יוװ ,לייוורעד ןעעז רימ

 -טימראפ רעד ךרוד ןוא ןעייר ןיא קירוצ םלוע ןסיורנ םעד סיוא טלעטש

 זיא ןשטייד יד יבנל זא ,םלוע םוצ ןריציפָא יד ןגָאז ,רעצעזרעביא ןופ גנול

 עלא ןריפסיוא ,ןטלאהראפ קיאור ךיז זומ ןעמ ,דנאטשרעדיוו ןייק ָאטשינ

 ןוא ןכייצ א טיג ןעמ .קיטילָאּפ ןייק ןריפ טשינ ןוא ןטעברא טוג ,ןלעפאב

 ןריציפֶא עּפורג רעד ראפ ןעייר ןיא ייבראפ טרישראמפ םלוע רעצנאג רעד

 ,"ןעקנאד רימ , : ןגָאז עלא ןזומ ,ךעלטיה יד ייז ראפ קידנעמענּפָארא ןוא

 ."ןעקנאד רימ ,

 -סינעט םענופ ןטָארד יד ייב רימ ןעייטש גייטש א ןיא תויח יו

 -אק םעד ןופ סיורא ךיז טרעטייוורעד ןומה רעד יװ ,ןעעז רימ ןוא ץאלּפ

 -ופָא ןא טמענ ,ךיז טרעטייוורעד סָאװ ,עּפורג רעדעי ןופ רָאנ .טיבעג-ןראש

 .ודנוא וצ ןיירא םיא טזָאל ןוא שטנעמ ןקיסקנווו-ךיוה א סיורא ריצ

 עייַנ ןיירא ןעמ טזָאל זדנוא וצ רָאנ ,םייהא ןעייג עלא זא ,קידנעעז

 -עגנייראז-יינ יד זא ,טרפב .קיאורמוא קראטש ןרָאװעג רימ ןענעז ,ןשטנעמ

 ירטסודניא ןייק טימ טשינ ,טאהעג טשינ תוכייש םוש ןייק ןבָאה עטזָאל

 -ראפ ךיז טָאה עּכורג עצנאג רעזדנוא .סעיסעפָארּפ עיירפ טימ טשינ ןוא

 ןעמ ןא ,טראוועג ןוא ץאלּפ-ססינעט םוצ גנאגנייא ןטכאוואב םייב טלמאז

 .ןזָאלמייהא ךיוא ןיוש זדנוא לָאז

 -ראפ 6 ןרָאװעג ןיוש זיא סע .סיוארָאפ טקורעג ךיז ןבָאה ןעהעש יד

 ןעוועג קירוצ ןעהעש טימ זיא סָאװ ,זדנוא םורא ץאלּפ רעקיזיר רעד .טכאנ
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןברוח

 ןיימ .קידייל ןצנאנניא ןיוש ןזיא ,ןשטנעמ רעטנזיוט ליפ טימ טציילפראפ

 -עג רע טָאה סָאװ .שיאעוורענ קידלאוועג טרעוװ ,רעינישזניא רעד ,טניירפ

 טסייוו ָאד ןוא םייהרעדניא ךיז ייב ןייז טנעקענ ןיוש ךָאד טָאה רע ?ןוט

 .ןעשעג זדנוא טימ רעטייוו טעוװ סע סָאװ ,טשינ ןעמ

 -ייד סקעז זדנוא וצ ךיז ןרעטנענרעד סע יו רימ ןעעזרעד גנילצולּפ
 -וּפ א ןופ רידנומ א ןיא רענייא ןוא ןאמ רעליוויצ ןייא ,ןריציפא עשט

 ןטמיוצעגמורא םעד ףיוא זדנוא וצ ןיירא ןעמוק ייז .ריציפָארעטנוא ןשיל

 ףיוא ןטראוו ןוא ןָא ייז רימ ןקוק ןקילב ענעקָארשרעד טימ .ץאלּפ-סינעט

 ךיז ןלָאז רימ זא ,לעפאב א ךיז טרעהרעד סע .לרוג ןקידרעטייוו רעזדנוא

 וציטייג ריציפַארעטנוא רעשיליוּפ רעד ןוא ןעייר ייווצ ןיא ןלעטשסיוא

 .ךוב א ןיא ןיירא זדנוא טביירש ןוא זדנוא ןופ םענייא ןדעי וצ

 עיינ א טריפענניירא ץאלּפ-סינעט ןפיוא טרעוו ,טעשעג סָאד תעב

 ןיא טנעה יד ןטלאה ןוא טכאוואב קראטש ןענעז ייז .ןדיי 80 ןופ עּפורג

 טביירשראפ ,זדנוא טימ קיטראפ טרעוו ריציפָארעטנוא רעד ןעוו .ךיוה רעד

 רעזדנוא ןופ ןאד ןרעוו סע ןוא ענעמוקעגנָא-ינ יד ןופ ןעמענ יד ךיוא רע

 .ןטסירק יד רעדנוזאב ןוא ןדיי יד רעדנוזאב טלייטעגסיוא עּפורג

 טָאה ,ןרָאװעג טקידנעראפ ןיוש ןענעז ןטעטילאמרַאפ עקיזָאד יד ןעוו

 -כיוא ןא טימ ,שטנעמ רעטדיילקעניליוויצ רעד טרעטנענרעד זדנוא וצ ךיז

 : השרד עקידנגלָאפ שיליוּפ ףיוא ןטלאהעג ןוא סאה טימ ?ופ םינּפ ןופ קורד

 ןשיליוּפ ןפיוא ןזיוועגנָא רע טָאה ָאד-- עגעלָאק ןיימ ןוא ךיא ---

 (בָאה ,ןגעלָאק ערעזדנוא ,ןקאילַאּפ ערעדנא ךיוא ןוא ---ריציפָארעטנוא

 ָאד-- ,ריא ןעוו ,ןעזענסיוא ָאד טָאה ץלא יוװ ,ןעזעגוצ ןרָאי עגנאל רימ

 -ער ערעייא ןוא ,ןדיי --זדנוא וצ טקעריד טדנעוװעג ןיוש ךיז רע טָאה

 רעד ןבענעג טשינ טָאה ריא .דנאל סָאד טקיסעלכאנראפ ןבָאה ןעגנוריג

 -וּפ ןוא רעטעברא יד ,ןבעל וצ טייקכעלנעמ ןייק גנורעקלעפאב רעשיליוּפ

 -עג טָאה ריא ןעוו טייצ רעד ןיא ,טיונ ןוא טנלע ןיא טבעלענ ןבָאה םירע

 קידנלָאצ ,ךיז ראפ ןטסנידראפ עטסערג יד טימ ןטפעשענ ערעייא טריפ

 -ָארּפ ןשטנעמ ערעייא טָאה ריא .ןעניול-רעננוה עטמאאב ןוא רעטעברא יד

 ערעייא ןריפוצכרוד ייז ךרוד ידכב ,ןטמא-הכולמ עטסכעה יד ףיוא טרישזעט

 סָאװ ,ןצעזענ ןריפוצנייא ןעגנוריגער יד ןעוועג עיּפשמ טָאה ריא .רענעלּפ
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 א ג א װ ה פ ? ש

 א ןעמונעג םייס ןיא ןבָאה רעירא רימ ןעוו ןוא ,ךייא תבוטל ןייז ןלָאז

 ךיילג ריא טָאה ,טפאשרעה רעייא ןנעק ןקידייטראפ וצ ךיז ידכב ,טרָאװ

 .ןקיליטראפ ךייא ןליוו רימ זא ,טלעוו רעד רעביא םראלא ןא טכאמעגנָא

 טשינ ןרנוא לָאז ןעמ זא ,עקירעמא ןייק סעיצאנעלעד טקישענ טָאה ריא

 ןופ גנולקיווטנא יד ןרעטש וצ ידכב ,ןוטעג ץלא טָאה ריא ,טלעג ןייק ןבעג

 טנייה ןוא ןטכענ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עלא יד .הכולמ רעשיליוּפ רעד

 טזומעג ןרָאי רעקילדנעצ ןבָאה ,ץאלּפ ןקיזָאד םעד ףיוא טלמאזראפ ןעוועג

 -ױּפ עתמא יד ,רימ .ןפאלקש ערעייא ןעווענ ןענעז ייז .ךייא ראפ ןטעברא

 -רעה רעייא קיטליגכיילג ןעזוצ טנעקעג טשינ רעמ ןבָאה ,ןטָאירטַאּפ עשיל

 ןבָאה רעסעב ָאד רימ ןליוו רעבירעד ןוא קלאפ ןשילױוּפ ןרעביא טפאש

 ...ןשטייד יד

 : ןקאילַאּפ עטלמאזראפ יד וצ ךיז רע טדנעוו ןאד

 טָאה ריא .ץלא סָאד ןענאטשראפ טשינ טָאה ,ןקאילָאּפ ,ריא ---

 ייז ןא ,רעדנעל ערעדנא ןיא ךיוא ןוא ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןפלָאהעגטימ

 סָאד יוזא יו רענעלּפ ןטכארטסיוא ןעננוריגער ערעייז טימ ןעמאזוצ ןלָאז

 -עג טשינ טָאה ריא ,ןטייז עלא ןופ ןעלננירוצמורא דנאלשטייד עקיטציא

 ,שטנעמ א ןזיוואב טלעוו רעד ףיוא ךיז טָאה ךעלדנע זא ,ןייטשראפ טלָאװ

 ןטימ ןוא טייקיטכערעג ןופ ןעמָאנ ןיא קלאפ ןשטייד ןטימ ןָא טריפ סָאװ

 .-שטייד ןיא טגיזאב םוטנדיי סָאד טָאה סָאװ ,שטנעמ א ,םארנָארּפ ןקיטכיר

 ...ןכאמ ייז טימ ָאד ךיוא ,ךעלטנפָאה ,סע טעװ ןוא דנאל

 : ןדנוא וצ ךיז רע טדנעוו רעדיוװ ןוא

 ףלָאדא ,קלָאפ ןשטייד ןופ רעריפ ןסיורג םעד טָאה ,סעדישז ,ריא ---

 קזוח ןוא ןגייצליּפש ענעדישראפ ןיא ריזח סלא טלעטשעגרָאפ ,רעלטיה

 ...םיא ןופ טכאמעג

 -ייד יד ןופ רענייא טָאה ,רעלטיה ףלָאדא ןעמָאנ םעד קידנרעהרעד

 טָאה רע סָאװ ,קידנגערפ רענדער םוצ טדנעוועג ךיילג ךיז ןריציפֶא עשט

 ןגעלפ ןדיי יד זא ,שטייד ףיוא ןריציפָא יד טלייצרעד רענדער רעד .טגָאזעג

 ןיא גייצליּפש עכלעזא ןפיוקראפ טעטש עשילוּפ יד ןופ ןסאג ליפ ףיוא

 ,ןגיילנעמאזוצ סע טנעלפ ןעמ ןעוו סָאװ ,עלעכיט ןלָאמעג א ןופ םרָאפ רעד

 .ריזח סלא רוטַאקירַאק א ןיא ןרעלטיה טלעטשעגרָאפ סע טָאה
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 ה ָא כָאט סנעש ט ןבהרו ח

 ןטסיופ עטלאבעג טימ ןוא ךיז רעסיוא ןרָאװעג ןענעז ןריציּפָא יד

 :סעכ טימ סידנעיירש עּפורג רעזדנוא וצ טרעטנענרעד ךיז ייז ןבָאה

 זא ,טשינ טניימ !ןענעז רימ רעוו ,ןזייוו ןיוש ךייא ןלעוו רימ ---

 ..1914 רָאי ןיא ןעמוקענרעהא ןענעז סָאװ ,ןשטייד יד ןענעז רימ

 -עג טשינ קאילָאּפ ןליוויצ םעד ןיוש טָאה ריִציּפֶא רעטסטלע רעד

 ןוא ןפראש א טימ טרעלקרעד זדנוא טָאה רָאנ ,השרד ןייז ןקידנע טזָאל

 : ןָאט ןשירָאגעטַאק

 טעװ סע ביוא .סעקינבורע זדנוא ייב ריא טנעז ןָא טציא ןופ ---

 ןליוויצ א ,שטייד א סטכעלש סעּכע ןעשעג גנורעקלעפאב רעגיה רעד דצמ

 טסימ עצנאג סָאד ןוא ןרעוו ןסָאשרעד ךיילג ריא טעװ ,ןאמרעטילימ רעדָא

 -כיר רעד ןיא קידנזייוונָא טקידנעראפ רע טָאה -- !ןרעװ טנערבראפ טעוו

 .טָאטש רעד ןופ גנוט

 ןענעז ,עדער עקיטפיג ןייז ןטלאהעג טָאה קאילָאּפ רעליוויצ רעד תעב

 -םיוא טזָאלעג טשינ ייז ןבָאה רענלעז יד .תושלח ןלאפעג טיילעגנוי ייווצ

 : ןוטעג-נָאז א סעכ טימ טָאה ריציפֶא ןייא .דרע רעד ןופ ןבייה

 !ןריּפערק ייז ןלָאז ---

 ןריר טנעקעג םיוק ךיז ןבָאה רימ זא ,עדימ ,רעטימענ ערעווש טימ

 טרָאװ ןייא ןייק קידנדערסיורא טשינ ,ּפעק עטזָאלענּפָארא טימ ,טרָא ןופ

 ךַאוװ-רענלעז רעד ךרוד ןריפ טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה ,ןרעדנא םוצ רענייא

 זיב ,רָאדירָאק ןרעטסניפ א סעּפע ןיא ןאד ,ןראשאק יד ןופ ףיוה ןיא ףיט

 ןופ ריט יד ןסָאלשראפ ןוא לאז א ןיא טריפעגניירא זדנוא טָאה ןעמ

 .ןסיורד

 -קרעוו-עיצאראּפער א ןעוועג זיא סע .רעסיורג א ןעוועג זיא לאז רעד

 עסיורג ןוא ןשיט עגנאל ןעייטש טנעוו יד םורא .עיצינומא ןופ טאטש

 .ןארק-רעסאוו א ךיוא ןעוועג .קנעש

 -סינעט ןופ ןרָאװעג טכארבעג ןיא סָאװ ,עּפורג רעזדנוא רעסיוא
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 א ג א װ ה ם ? שש

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןדיי עּפורג א ךָאנ ןענופעג לאז םעד ןיא ךיז טָאה ,ץאלּפ

 -ענ ךיז טָאה עּפורג רעטייווצ רעד ןיא .טָאטש רעד ןופ טקעריד טכארבעג

 רעגנאל ןייז ןיא ןוטעגנָא ןעוועג זיא רע .טנגעג רעזדנוא ןופ יבר א ןענופ

 וצ טראשעג ךיז ןבָאה ןדיי עמורפ .טוה ןטיירב א ןוא עטָאּפאק רענעדייז

 דיי ןדעי ןסייהעג טָאה יבר רעד .ףליה ןטעבעג ןוא םינוידּפ ןבעגעג ,םיא

 ךיילג רדנ םעד רע לָאז ,יירפ רעד ףיוא סיורא טעוװ רע ןעוו זא ,רדנ א ןבעג

 טָאה רע ,ןוט הבושת ןוא םיליהת ןגָאז ןסייהעג ךיוא טָאה רע ,ןייז םייקמ

 רעכלעוו ,םלוע לש ונובר םוצ ןוחטב ןבָאה ןסייהעג ןוא טסיירטעג ןעמעלא

 םענופ רעטרעוו טסיירט יד ךרוד ןענעז ןדיי עמורפ יד .ןפלעה זומ ןוא טעוו

 ןעועג קפס-ילב ייז זיא סע .ןרָאװעג טקראטשעג ןוא טקיטומרעד ןיבר

 .עקיביולג-טשינ יד יו ןאד רעטכייל

 ריציפַא-רעטנוא רעשיליוּפ רעד ןעמוקעגניירא זיא ירפ סנגרָאמוצ

 ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןסייהעג זדנוא ,ןריציפא עשטייד ייווצ טימ ןעמאזוצ

 ,טיירפאב ןעמעלא ייז ןוא עּפורג ןייא ןופ ןעמענ יד ןפורעגסיוא ןוא עייר א

 ףיוא טנָאלקאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עקינייא ןרָאװעג טיירפאב ךיוא ןענעז סע

 ןענופעג ךיז ןבָאה עטיירפאב יד ןשיווצ ,דנאטשוצ-טנוזעג ןטכעלש רעייז

 ןא ,ריציפֶא רעשטייד רעד טרעלקרעד ןעיירפאב םייב .ןקאילַאּכ ןוא ןדיי

 ךיילג ,סעקינבורע סלא ,עלא רימ ןלעװ ,ןעשעג סעּפע טעװ טָאטש ןיא ביוא

 .ןרעוו ןסָאשרעד

 ןדיי ןעוועג ןענעז 59 עכלעוו ןופ ,ןשטנעמ 80 ןבילבראפ ןענעז רימ

 ןופ ןובשחו-ןיד רָאלק א ןבעגעגּפָא ךיילנ ךיז ןבָאה רימ .ןקאילָאּפ 18 ןוא

 ןבעל רעזדנוא זא ןוא זדנוא ףיוא ןלאפעג זיא סָאװ ,תוירחא רעסיורג רעד

 -עּפ א ןיא גנומיטש יד .טָאטש רעד ןיא ןשינעעשעג יד ןופ קיגנעהּפָא זיא

 רעד ןיא ,גונעג זיא סע זא ,טסנוװעג טוג ךָאד ןבָאה רימ ?ייוו ,עשיטסימיס

 ןלעו ןשטייד יד ןוא עיצאקָאװָארּפ עטסעדנימ יד ןעמוקרָאפ לָאז טָאטש

 -ראפ ,ןייטשראפ טנעקעג טשינ זיולב ןבָאה רימ .ןעגנערבמוא ךיילג זדנוא

 -וּפ יד וצ ץרָאּפָארּפ ןיא סיורג יוזא זיא סעקינבורע עשידיי לָאצ יד סָאװ

 טפערטאב טָאטש ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא עשיל

 .טנעצָארּפ קיצנאווצ םיוק ךָאד

 ,ןסירעגרעביא ןרעוו זדנוא ןשיוװצ ןסעומש ןוא ןעגנוטכארטאב יד
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 וו ָא כָאט םנעש ט ן בברו ה

 עלא זדנוא טסייה ןוא רעטכעוו רעשירעטילימ א ךיז טזייוואב לאז ןיא ןעוו

 טימ שינעגעגאב יד .ןסע טימ ןעמוקעג ןענעז ןעיורפ יד לייוו ,ןייגסיורא

 טראוועג ןיוש ןבָאה ייז .דיירפ עסיורג א סיורא טפור עטסטנעָאנ ערעזדנוא

 .טזָאלעגוצ זדנוא וצ ךעלדנע ייז טָאה ןעמ זיב ,ןראשָאק יד אב טייצ העש 6

 לרוג םעד ןגעוו ,טָאטש ןיא ענאל רעד ןנעוו ןרימרָאפניא ךיז ןליוו רימ

 יד .קיאור טָאטש ןיא ןיא קילג םוצ .עטנאקאב ןוא םיבורק ערעזדנוא ןופ

 ענעדָאלעגנָא טימ זדנוא ןשיווצ םורא ךיז ןעיירד רעטכעוו עשירעטילימ

 ,ןסע ןטימ ךעלשייק יד יונעג טרידיווער ןעמ ,טנעה יד ןיא ןרעװולָאװער

 יד ןעמ טָאה עלייוו רעצרוק א ךָאנ ןוא טכארבעג זדנוא טָאה ןעמ סָאװ

 .ןיינמייהא ןסייהעג ןעיורפ

 ןעמ זא ,סיורא ךיז טזייוו ,לאז ןסיורג םעד ןיא קירוצ טמוק ןעמ ןעוו

 -ָאק רעד טָאה סָאד .סעקינבורע עכעלטסירק יד זדנוא ןופ טלײטענּפָא טָאה

 טימ ןעמאזוצ ןעניפעג טשינ ךיז ןלָאז רעירא יד זא ,ןליופאב טנאדנעמ

 .ןדיי ןייק

 -עג ןקראטש א ךרוד טקעוועגפיוא רימ ןרעוו טכאנ רעד ןטימ ןיא

 -נוא לענש ןזָאלראפ רימ .ןרָאטקעלּפער ןופ ןייש א ןוא ףיוה ןפיוא שיור

 סע סָאװ ןעז ,רעטסנעפ םוצ וצ ןפיול ןוא סרעגעלעג עמעווקאבמוא ערעזד

 ,רָאפ טמוק

 טקאּפעגנָא ,סָאטיוא-טסאל עייר א ךיז ןזייוואב ןגיוא ערעזדנוא ראפ

 -ָאלש סָאטױא יד ןופ ןשטנעמ יד ּפָארא ןביירט רענלעז יד .ןשטנעמ טימ

 ענעבירטעג יד ןוא יירעסיש א ךיוא טרעה ןעמ .סעבלָאק יד טימ ייז קידנג

 .עקילייה עכעלטסירק ןופ ןעמענ שיליוּפ ףיוא ןפור ןשטנעמ ענעגָאלשעג ןוא

 -טסאל יד ןופ גנוגעוואב יד .טעקאנ-בלאה ןענעז ןשטנעמ יד ןופ ךס א

 סע ןוא קעװא ןרָאפ סָאטיױא עטקידײלענּפָא יד .עסיורג א ןזיא סָאטױא

 ןוא רעטפע טרעוו יירעסיש יד .ןשטנעמ טימ עטקאפעג לופ עיינ ןָא ןעמוק

 ,ןרעדנא ןרעטניה רענייא ןפיול ענעבירטעג יד .רעקראטש ןעיירשעג יד

 טגָאלש ןעמ .ןרָאטקעלּפער עקראטש יד ךרוד ןטכיולאב ןטייז עלא ןופ ןרעוו

 .ןטייז עלא ןופ ייז טביירט ןעמ ןוא ייז

 ןשטנעמ עטכארבעג יד זא ,ריואוועג רימ ןרעוו ירפרעדניא טשרע
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 א ג א װ ה מ ? שש

 -טנא טרעדנאוועג ןבָאה ייז ווו ,ןעייסָאש יד ףיוא ןרָאװעג טּפאכעג ןענעז

 .סעיצארעּפָא-המחלמ יד ןופ קידנפיול

 טָאה ןעמ ןוא ןדיי טכא ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז עּפורג רעזדנוא ןופ

 -אב קראטש טנעמָאמ ןטשרע ןיא ןענעז רימ .ףיוה ןפיוא טריפעגסיורא ייז

 יד ךרוד רימ ןבָאה רעטעּפש רעבָא ,לרוג רעייז ןגעוו ןרָאװענ טקיאורמוא

 -רעק עטיוט יד ןופ ףיוה ןסיורג םעד ּפָא ןעמיור ייז יו ,ןעזענ רעטסנעפ

 -ענסיורא יוזא ןעמ טָאה רעטערב עטושּפ ףיוא .ענעסָאשרעד יד ןופ סרעּפ

 .תונברק רעקילדנעצ ןראשאק יד ןופ ןרעיומ יד רעטניה ץעגרע ןגָארט

 ערעזדנוא ןעוו .טעברא עקיזָאד יד טרעיודעג טָאה העש עכעלטע

 ןוא טעברא רעד ןופ דימ ןעוועג ייז ןענעז ,ןעמוקעגקירוצ ןענעז םירבח

 .ןדי-אשידק-הרבח ןבעגעג ןעמָאנ א ייז ןבָאה רימ .ןכָארבעגנעמאזוצ

 ןקידרדסכ ןוא גנוטראוורעד רעקידרדסכ ןיא רעבירא ןענעז נעט יירד

 סָאװ ,סעילימאפ יד ןעוועג ןענעז ערעזדנוא טסיירט עקיצנייא יד .ןרמוא

 ןגעװ ןגערפכָאנ ךיז ןגעלפ רימ עכלעוו ייב ןוא ןסע ןעגנערב זדנוא ןגעלפ

 ,טָאטש ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד

 -סיורא ןוא רענלעז ןיירא זדנוא וצ ןענעז טכאנראפ גָאט ןטירד ןפיוא

 ןיא ,דחּפ א זדנוא ףיוא ןפרָאוװעגנָא טָאה סָאד .ןשטנעמ עגנוי 10 טריפעג

 ייז זא ,טלייצרעד ןוא ןעמוקעגקירוצ ייז ןענעז רעבָא םורא העש ייווצ א

 זיולב ןעמוקענּפָא ָאזלא ןענעז רימ .רענלעז יד ראפ יורטש ןגָארטעג ןבָאה

 .קערש טימ

 זש

 קערש-טיוט רעדיוו

 ןיא געט עקידרעטייוו יד ןגיוצעג זדנוא ראפ ךיז ןבָאה יילב יו רעווש

 סע ביוא .גנוטראוורעד רעלופנייּפ טימ לופ ןוא הסיפת-ןראשאק רעזדנוא

 ןיוש רימ ןבָאה ,זדנוא ראפ גָאט רעקיאור א ןפערט לָאמא ךיז טנעלפ

 .םונהיג עקידרעירפ סָאד טאהעג רעדיוו נָאט ןרעדנא ןפיוא דלאב

 ןטייב ךיז טגעלפ גָאט ןדעי סָאװ ,םעד ןיא טלדנאהעג ךיז טָאה סע

 יד ןגעלפ טכאנ א ןקיטכענרעביא ןכָאנ .ןראשאק יד ןיא רעטילימ סָאד

 .עיינ ןעמוקעג ןענעז טרָא רעייז ףיוא ןוא ןייגקעווא ןעגנולײטּפָא-רעטילימ
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 ּו ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 רערָא ךיירטסע ןופ רעטילימ ןעמוקעגנָא זיא סע זא ,ןכאמ ךיז טנעלפ סע

 א ןעוועג רענלעז יד דצמ זדנוא וצ ננואיצאב יד זיא טלָאמעד .עיכעשט

 -שטייד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעטילימ סָאד ןגעקאד .עכעלשטנעמ רעמ

 רעדעי ייב טקיניײיּפעג זדנוא ןוא לאטורב ןגיוצאב זדנוא וצ ךיז טָאה ,דנאל

 .טייהנגעלעג

 -ימ עכעלטע ןלאפעגניירא זדנוא ֹוצ ןענעז טכאנייב טעּפש לָאמנייא

 -ערפ ,םינּפ ןיא ןטכיולעגניירא זדנוא ךעלּפמעל-ןשאט טימ ןוא טייל-רעטיל

 "? וטסיב סָאװ, : םענייא ןדעי קידנג

 : סרעפטנע ןעמוקעג ןענעז סע

 טימ ריי א רענייא זיולב ."טאקָאוודא , ,"רָאטקָאד , ,"טנאקירבאפ ,

 -אמרוא , טרעפטנעעג ענארפ רעטלעטשעג רעד ףיוא טָאה דרָאב רעגנאל א

 -ענ ןיא ןיירא ןענעז ןֹוא םענייא ןדעי טגנערפעגסיוא ייז ןבָאה יוזא ."רעכ

 טונימ 19 א ןיא .ןקאילַאּפ יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ווו ,רעמיצ ןקידנב

 -קעווא ךיז טָאה ייז ןופ רענייא ןוא זדנוא וצ ןיירא קירוצ ייז ןענעז םורא

 : טגָאזעג ןוא לאז ןטימ ןיא טלעטשעג

 ריא ,ךייא ןרָאװ ךיא .טָאטש רעד ןופ טנאדנעמָאק רעד ןיב ךיא --

 -ראפ א טָאטש ןיא ןעשענ סעּפע טעוװ סע ביוא זא ,קלָאפ-ןדוי סעטכעלש

 .טנאוו רעד וצ ןרעוו טלעטשעג עלא ריא טעװ ,ןשטייד זדנוא ןנעק ןכערב

 .ןסָאלשראפ ךיז טָאה ריט יד ןוא טירט ערעווש טימ סיורא ןענעז ייז

 דחּפ א ,ןפָאלשעג טשינ זדנוא ןופ רענייק ןיוש זיא טכאנ טשער יד

 ןופ גנונעכער א ןבענענּפָא ךיז ןבָאה רימ .ןעמונעגמורא ןעמעלא טָאה

 .זדנוא רעביא ןעגנאהעג זיא סָאװ ,ראפעג רעד

 ןשיט יד ןופ ןרעטעלקּפָארא ןביוהעגנָא ןבָאה רימ ןעוו ,סנגרָאמוצ

 זדנוא ןוא ?בעפדלעפ א ןעמוקעגניירא זיא ,טכאנ רעזָאלּפָאלש רעד ךָאנ

 : טרעלקרעד

 -וקענקירוצ טשינ ןריציפָא-רעטנוא ייווצ ןענעז טכאנ עקיטנייה ---

 ,קיטשירפ טימ ןעמוק ךייא וצ ןלעוו ןעיורפ ערעייא ןעוו .טָאטש ןופ ןעמ

 -ּפָא טשינ ךיז ןלעוװו ןשטנעמ ייווצ ערעזדנוא ביוא זא ,ןנָאז ייז ריא טלָאז

 .ןסישרעד ךייא ןעמ טעװ ,נָאטימ רענייזא 19 זיב ןעניפעג

 ןלאפאב זיא ןעמעלא .רענוד א יו ןפָארטעג זדנוא טָאה הרושב יד

 זיא סע ןוא ריט יד טנפעענ רעטעּפש ךיז טָאה סע ןעוו ןוא ,קערש-טיוט א
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 א ג א וו ה םמ ? ש

 ןעמענ ןייג ןלָאז רימ זא ,"!סואַאר עלא , :לעפאב רעד ןרָאװעג ןבעגנעג

 ןבָאה -- טכארבעג זדנוא ןבָאה ןעיורפ ערעזדנוא סָאו ,קיטשיופ םעד

 םעד ןדיימוצסיוא ידכ ,ןעמענ-ךסע ןופ ןטלאהּפָא ךיז טלָאװעג עקינייא

 טציא דארג .הרושב ערעטיב אזא טייל-החּפשמ ענענייא יד ןגנָאזנָא ןופ רעצ

 -סיורא ןדלאוועג ןוא ןעיירשעג טימ םענייא זיב עלא זדנוא ןעמ טָאה רעבָא

 .ץאלּפ-סינעט ןפיוא לאז ןופ ןבירטעג

 א ןרָאװעג זיא ,סעיינ סָאד טרעהרעד ןבָאה ןעיורפ ערעזדנוא ןעוו

 םוצ קעווא ןוא חוכ א ןֹוטעגנָא ךיז ןבָאה ייז ןופ עכעלטע .הָלָלי עסיורג

 : טלםייווצראפ רעמ ךָאנ ןעמוקענקירוצ דלאב רעבָא ןענעז ייז .טנַאדנעמַאט

 טאהעג זדנוא טָאה רע סָאװו ,עבלעז סָאד טרזחעגרעביא ייז ראפ טָאה רע

 סָאװ ,טייצ יד ןעמוקעגנָא ךיוא זיא סע .רעירפ העש עכעלטע טימ טגָאזעג

 סָאד זיא ךיז ןדיישעצ סָאד ןוא ןזָאלראפ טזומעג זדנוא ןבָאה ןעיורפ יד

 ןעיורפ ,טנייוועג רעטיב ןבָאה רעדניק .רעירפ יו רעכעלקערש ןעוועג לָאמ

 יד וצ טקוקענוצ ךיז ןבָאה סָאו ,טייל-רעטילימ יד ןוא טשלחעג ןבָאה

 טימ ןעגנוגעוואב-דיינש טכאמעג סענימ-קזוח טימ ןבָאה ,סענעצס עקיזָאד

 "!נעװ ריא טמאק דלאב, :ןנירשעג ןוא רעזדלעה יד רעביא רעגניפ יד

 .ףוס א ןכאמ ךייא טימ ןעמ טעוװ דלאב ,טסייה סָאד

 ןענעז רימ ןוא ןזָאלראפ טזומעג זדנוא ןבָאה עטנעָאנ ערעזדנוא

 -אב רעטקראטשראפ א רעטנוא לאז-עמראזאק ןיא ןרָאװענ טריפעגקירוצ

 זדנוא ןבָאה ,געװ ןפיוא טננענאב ןבָאה רימ סָאװ ,רענלעז יד .גנוכאוו

 זא םינּכה .ןטסיופ יד טימ טעָארדעג זדנוא ןוא ןעיירעלדיז טימ ןפרָאוװאב

 -אב ערעזדנוא .טסּוװעג םעלא ןנעוו טָאה ןראשָאק יד ןיא רעטילימ סָאד

 ,לאז-עמראזאק ןיא קירוצ טייהרעצנאנ טכארבעג םיוק זדנוא ןבָאה רעכאוו

 -ךאפ ןוא ןכַארבעצ ?אז-הסיפת רעזדנוא ןיא ןיירא ןענעז רימ

 טימ ךעלקעּפ עטכארבעג יד וצ טרירעגוצ טשינ ךיז טָאה רענייק ; טלפייווצ

 ןעניפעג טשינ ךיז ןלעוו רענלעז ייווצ יד ביוא ? ןסע טנייה ןָאק רעװ .ןסע

 ,שטנעמ ןייא ןענופעג ךָאד רעבָא ךיז טָאה סע .ףוס א גנידלא וצ זיא ---

 ןיא רעד ןעוװעג ןיא סָאד .עלא ןופ שרעדנא ןטלאהעג ךיז טָאה סָאװ

 ןפיוא ךיוא ,ל"ז רעגערּפ ןושרג טנאקירבאפ רעטנאקאב טוג ווָאכָאטסנעשט

 טנגעזעג ךיז ןבָאה עלא ןעוו ,םורא סענעצס עשינאיוט יד תעב ,ץַאלּפ-סינעט

 ןצנאגניא יורפ ןייז טימ רע טָאה ,לָאמ ןטצעל םוצ יװ ןעיורפ ערעייז טימ
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 חוָא כָאט םנעש ט ןברווהח

 סידנעמוק קירוצ .טראוורעד זדנוא סָאװ ,םעד ןנעוו ןדער טלָאװעג טשינ

 .ןסע ןעמונעג ןוא שיט םייב טצעזעגקעווא דימת יוװ ךיז רע טָאה ,לאז ןיא

 ,ןוט קידנעטש סע טגעלפ רע יו ,שיט ןופ ןעמיױרּפָארא ןוא ןסעּפָא ןכָאנ

 : דייר יד טָא טימ זדנוא וצ טדנעוועג ךיז רע טָאה

 : יוזא ךאז יד טייטשאב זדנוא טימ ---

 .ענאל רעזדנוא ןרעדנע וצ חוכ ןייק טשינ טָאה זדנוא ןופ רענייק

 לעװ ךיא .ןעמוק ןלעוװ ייז יוװ יוזא ןכאז יד ןעמעננָא רימ ןזומ רעבירעד

 סָאד זא ,ביולנ ךיא ןוא ,טרעשאב ןייז רימ טעװ סע יוװ גנאל יוזא ןבעל

 ןופ רָאנ ,ןעגנערבמוא ךימ ןליוו סָאװ ,םיחצור יד ןופ קיגנעהּפָא טשינ ןזיא

 .טרעשאב זיא רימ לרוג א ראפ סָאװ ,םעד

 .טייקטסעפ-רעטקאראכ ןייז טימ ןעוועג אנקמ םיא ןבָאה עלא רימ

 עבלעז יד טבעלענרעביא ןבָאה רעמיצ ןקידנבענרעד ןיא ןקאילָאּפ יד

 ,טבאוואב ייז טָאה סָאװ ,רענלעז םעד ןטעבעג ןבָאה ייז ,רימ יו קערש-טיוט

 טָאה רענלעז רעד .עיצוקעזקע רעד ראפ חלנ א ןעמוקאב ןפלעה ייז לָאז רע

 ןעמוקעג זיא טרָאד ןופ רעבָא ,עיראלעצנאק רעד ןיא ןבענעגרעביא סָאד

 .גָאזּפָא ןא

 ןיירא ןענעז סע ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה רענייזא ףלעווצ בלאה

 ןופ רעטייוו סָאװ ןוטענ זָאל א וויטקניטסניא ךיז ןבָאה עלא ,רענלעז ייווצ

 ןעמונעג עטשרע יד ןייז וצ ןדיימסיוא קידנלעוו יו ,ןיירא לאז ןיא ריט רעד

 ןיא רעפיט ףיורא זדנוא וצ ןענעז רענלעז יד .עיצוקעזקע רעד וצ ןרעוו וצ

 -עגסיוא זדנוא וצ ןוא טסערּפעגנעמאזוצ ןעוועג עלא ןענעז רימ וו ,לאז

 : ןפור

 טעװ לייוורעד .ָאד ןענעז ןדארעמאק ערעזדנוא ,קילג טָאה ריא ---

 | .ןעשעג טשינרָאג ךייא

 טלָאװ ןייטש רערעווש א יו ,טמעטָאענּפָא רעטכייל עלא ןבָאה רימ

 רימ ןעוו ,דיירפ רעזדנוא ןעוועג זיא רעסערג ךָאנ .ץראה ןופ ּפָארא זדנוא

 ערעזדנוא טימ ץאלּפ-סינעט ןפיוא ןּפָארטעגנעמאזוצ רעדיוו ךיז ןבָאה

 -ךַאװ םעד ןופ הרושב עטוג יד טרעהעג טאהעג ןיוש ןבָאה ייז .ןעיורפ

 יד זא ,טסּוװרעד ךיז טָאטש ןיא ךָאנ ןבָאה לייט ; רעיוט ןראפ רענלעז

 ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע יוװ ,ןענעז ייז .טכוזענּפָא ךיז ןבָאה רענלעז ייווצ

 -ארעג ןעוועג לייוורעד ןענעז רימ .ןעיורפ-ןסאג ייב טכאנ עצנאג א ןעוועג
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 א ג א װ ה מ 5? ש

 רערט א ןזיוואב ךיז טָאה רבח ןקיטולבטלאק רעזדנוא ייב ךיוא .טעוועט

 טעװ רע זא ,ןעוועג טכערעג זיא רע ,טריפמואירט טָאה רע .דיירפ ןופ

 ,טרעשאב םיא זיא סע יוװ ,גנאל יוזא ןבעל

 ָש

 םזידאס ןוא ביור

 ראפ וצ טמענ טכאמ עשטייד יד זא ,טסנוורעד ךיז ןבָאה רימ

 ןרָאטאקָאל יד סיורא טפראוו ןעמ .טָאטש ןיא רעזייה עטאווירּפ ךס א ךיז

 ןשטייד יד ןעמענ םעד ץוח .ןטמא ענעדישראפ ןייא טרָאד טנדרָא ןעמ ןוא

 יד ,קעװא ןענעז רעניווונייא יד עכלעוו ןופ ,ןעגנוניוו עשידיי עלא וצ

 לבעמ ,שעוו וצ-טמענ ןעמ ; טביורעגסיוא ןרעוװ ןעגנוניווו ערעכייר עשידיי

 א םענייא זא ,טסווורעד ךיוא ךיז ןבָאה רימ .ךיז טזָאל סע סָאװ ץלא ןוא

 -אב ייז ןבָאה ,הריד ןייז ןופ ןפרָאװעגסיורא טנייה ןבָאה ייז ןכלעוו ,דיי

 עכלעו ,ןשטנעמ עכעלטע ןופ ץנאטנעזערּפער א ןפאש לָאז רע ,ןליופ

 רעשטייד רעד ןופ ןלעפאב יד ןבעגרעביא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד לָאז

 .טכאמ

 ןיא ןיירא ןענעז ןשטייד יד טניז געט ןעצ קעווא ןיוש ןענעז סע

 .טכענ ןוא נעט ןעצ עכעלקערש .טָאטש

 ןעמוק סָאװ ,ןעגנולײטּפָא יד .ןשטנעמ טימ לופ ןענעז סעמראזאק יד

 יד .טנָארּפ םוצ םינּפה ,רעטייוו קעווא ןעיינ ןוא העש 24 ָאד ןעור ,ןָא

 ןצייר ךיז ןוא רעטסנעפ רעזדנוא ייב ןלעטשוצּפָא ךיז ביל ןבָאה רענלעז
 רימ .טייז רעזדנוא ןיא ןסיש וצ טיירג ,ןסקיב יד ןָא ןלעטש ייז .זדנוא טימ

 חֹוכמ סעומש א ןּפינקנָא אקווד ליוו רענייא ,ןּפיט ענעדישראפ ָאד ןעעז

 ןנעוו -- רערעדנא ןא ; רעירא יד ןופ טשרמולכ ןפראד ןדיי סָאװ ,טולב

 עכלעזא ךָאנ ןוא רעקלעפ עשירא יד ןֹופ ןובשח ןפיוא טייקכייר רעשידיי

 ןטלאהאב דרָאב רעגנאל רעד טימ רעכאמרענייז םעד .סעמעט עשירעלטיה

 -אב דיי ןקיזָאד םעד רעבָא טָאה רענלעז א רענייא .ןניוא ערעייז ןופ רימ

 שטייד רעד .רעטסנעפ םוצ ןייגוצ לָאז רע זא ,טננאלראפ אקווד ןוא טקרעמ

 קינייװ טָאה סע ןוא "דומלת , ןנעוו דיי ןטימ ןהנעטנייא ןביוהעגנָא טָאה
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 װװ ָא כָאט פנעש ט ן בברו ח

 טָאה דיי רעד לייוו ,רעטסנעפ ןכרוד ?יוק א ןסישניירא לָאז רע זא ,טלעפעג

 םייוגבש בוט, טָאבעג םעד ןופ טסייו רע זא ,ןייז הדומ טלָאװעג טשינ

 "בו רה

 .שטייד ןשינָאלוװייט א ןופ ןייטשוצסיוא טאהעג רימ ןבָאה געט עכעלטע

 רעטסנעפ עלא ןסיירפיוא ןוא ןעמוק רע טנעלפ גָאטראפ רענייזא ריפ ןדעז

 -ראפ וצ רע טָאה ,"ןפָאלש ןענעק טשינ ןלָאז טניה יד ידכ , --- .זדנוא ייב

 ןסיירפיוא ןכָאנ .סע טוט רע סָאװראפ ,רענלעז-ךַאו םעד ןבעגענ ןייטש

 טּפטטשעגּפָארא ןוא ץלָאה קיטש גנאל א ןעמונעג רע טָאה רעטסנעפ סָאד

 .ןפָאלשעג טרָאד ןענעז סָאװ עלא ןשיט יד ןופ

 ,סעקינבורע סלא ייס ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ןדיי רימ תעב רעבָא

 ןיולב ןטילעג ןקאילָאּפ עטריטסערא-טימ ערעזדנוא ןבָאה ,ןדיי סלא ייס

 ערעזדנוא ןופ קעווא ןענעז סָאװ ,רענלעז עבלעז יד ןעוו .סעקינבורע סלא

 -רעטייוו יד וצ ןעמוקענוצ ןענעז ,זדנוא ןצייר ןטימ ענעדירפוצ רעטסנעפ

 ןריפפיוא ךיז טרָאד ךיוא קידנלעוו ,ןקאילָאּפ יד ןופ רעטסנעפ ייווצ עקיד

 ,"רעירא ןענעז רימ , : רעטרעוו יירד טאהעג ייז ןבָאה ,ןפוא ןבלעז ןפיוא

 .ןזָאל ורוצ ייז לָאז ןעמ ,ןעוועג גונעג זיא סָאד

 סָאװראפ ,טיילכאוו יד טימ סעומש א טריפראפ לָאמנייא ןבָאה רימ

 ; תורצ ןוטנָא זדנוא ןלָאז ייז ,רעטסנעפ ערעזדנוא וצ רענלעז יד וצדןזָאל ייז

 ,טשינ זדנוא ןריסערעטניא תורצ ערעייא , : רעפטנע ןא ןעמוקאב ןבָאה רימ

 ."ןנינעגרַאפ ןופרעד טָאה שטנעמ רעשטייד א ביוא

 -ופאר א ףיוא טריפענכרוד זדנוא ייב טרעוו םזידאס רעשטייד רעד

 : ןפוא ןטרינ

 ּפָאק ןופ ןעמעלא ןקוקאב ייז ; ןיירא זדנוא וצ ןעמוק ןיושראּפ ןעצ

 .סיורא ייז טימ ןעיינ ןוא זדנוא ןופ קיצנאווצ סיוא ךיז ןביולק ,סיפ יד זיב

 ןלעוו רימ זא ,ןעוועג עידומ דלאב זדנוא ןבָאה רעטסנעפ םייב רענלעז יד

 לייוו , ,ןרעוו ןסָאשײעד ןלעװ ייז .ןעעז טשינ קירוצ םירבח ערעזדנוא ןיוש

 ",טָאטש ןיא רעטילימ ןפיוא ןסיש ןדיי

 זיולב ךיז ןצייר סָאד זא ,ןדערנייא טוװּורּפעג ןיילא ךיז ןבָאה רימ

 ןענעז סע ןעוו רעבָא ,ןקינייּפ וצ זדנוא ידכ ,דימת יוװ זדנוא טימ רענלעז יד

 ,ןעמוקעגקירוצ טשינ ןענעז םירבח ערעזדנוא ןוא העש עכעלטע רעבירא

 א .תוחומ ערעזדנוא ןרעיוב וצ ןביוהעגנָא רעטרעו סרענלעז יד ןבָאה
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 א ג א װ ה םמ ? ש

 םעד טָאה ןעמ ןוא ןוז א טימ ןעמאזוצ ןעוועג ָאד זיא רעכלעוו ,רעטָאפ

 -ּפָארא טשינ טָאה רע ,ןטילעג קראטש טָאה ,עּפורג רעד טיפ ןעמונעגוצ ןוז

 םייב .קירוצ ךָאד ןשטנעמ יד ןעמוק רשפא ,ריט רעד ןופ ןניוא יד ןעמונעג

 טָאה ,טריטסערא זדנוא טימ ןעמאזוצ ןעוועג זיא סָאװ ,רעדיוו רָאטקָאד

 .טלפייווצראפ קראטש ןעוועג זיא רע ךיוא ,ןעמונענוצ רעדורב םעד ןעמ

 עטקיניײפעצ גָאט ןצנאג א טיירדעגמורא יוזא עלא ךיז ןבָאה רימ

 -עג רימ ןבָאה טנווַא ןיא ףלע רעגייזא םורא טשרע .םילבא יוװ םוטש ןוא

 קראטש ןביוהעגנָא ןבָאה רעצרעה ערעזדנוא ןוא ןטייוו ןופ שיורעג א טרעה
 רָאדירָאק רעזדנוא ןיא טירט טרעהרעד דלאב ךָאנרעד ןבָאה רימ .ןּפאלק וצ

 .ןיירא ןענעז םירבח ערעזדנוא ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה ךעלדנע ןוא

 רעד ךיוא עבלעז סָאד ,דיירפ ראפ ךיז רעסיוא ןרָאוװעג זיא רעטָאּפ רעד

 ןבָאה עלא רימ ךיוא ,רעדורב ןייז ןעמוקאב קירוצ טָאה סָאװ ,רָאטקָאד

 .טמעטָאענּפָא רעיירפ

 טימ סָאװ ,ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא םירבח ערעזדנוא ןבָאה דלאב

 :ןעשענ ןיא ייז

 ןעמ טָאה ,זדנוא ןופ ןעמונעגקעווא ירפרעדניא ייז טָאה ןעמ ןעוו

 לדיר א ןעמוקאב טָאה רענייא רעדעי ּוװ ,לאטש א ןיא טריפעגניירא ייז

 םוצ טריפעגנ טָאטש רעד ךרוד ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד .דרע ןבָארג םוצ

 ןוא עייר א ןיא טלעטשענסיוא ייז ןעמ טָאה טרָאד .םלוע תיב ןכעלטסירק

 ,רשח א ןפורעגסיורא ייז ייב טָאה סָאד .בורג ןסיורג א ןבָארנ וצ ןליופאב

 -ענ ןענעז רענלעז יד .ןיילא ךיז ראפ בורג םעד לָאמא טשינ ייז ןבָארג יצ

 טָאה רעעזפיוא רעשיליוּפ רעד ,טעברא יד טגָאיעגוצ ןוא ייז רעביא ןענאטש

 ןיא טעברא יד ןעוו .ףיט גונעג ןיוש זיא בורג רעד יצ ,ןטסָאמענ לָאמעלא

 דנאר םייב עייר א ןיא טלעטשעגנסיוא ייז ןעמ טָאה ,טקידנעראפ ןעוועג

 ןטעב ןביוהעגנָא ןוא ןרָאװעג ןכָארבעננעמאזוצ ןענעז עקינייא .בורג ןופ

 וצ ןליופאב ןבָאה רענלעז יד .ןבעל סָאד ןעקנעש ייז לָאז ןעמ ,ןשטייד יד

 סָאװ ,טייצ עסיוועג א ןענאטשענ יוזא ייז ןענעז .ךיילנ ןייטש ןוא ןגייווש

 ךיז ל?ייוורעד ןבָאה רעדיוו רענלעז יד ; טייקיבייא ןא יוװ ןעזעגסיוא טָאה

 טייצ וצ טייצ ןופ ,רעוועג סָאד טריטעּפער ןוא ייז רעטניה טלעטשענקעווא

 רעד םירבח ערעזדנוא ןעמ טָאה ךָאנרעד .טפול רעד ןיא קידנסישסיוא
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 וש רעװַָאכָאמסנעשט ענערָאװענ-בורח י
 ןטעברא-טסנוק נרעבנעליו ץרּפ .פָארּפ ןופ
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 וו ָא בָאט סנעש ט ןברוה

 יד טעוװ סע ביוא ,ןסישרעד ייז ןעמ טעוװ ןפוא אזא ףיוא טָא זא ,טרעלק

 .טָאטש ןיא סטכעלש סעּפע ןעשענ ןשטייד

 צד

 "רעירא,
 ?מיה רערעטיול ,רענייש א .גָאט רעיינ א ןעמוקעג רעדיוו זיא סע

 -ענסיורא ירפרעדניא רענייזא טכא ןענעז רימ ןעוו ,טננענאב זדנוא טָאה

 סָאװ ,קיטשירפ םעד ןעמענ וצ ידכ ,?לאז-הסיפת רעזדנוא ןופ ןרָאװעג טריפ

 ןכָאה ןעיורפ ערעזדנוא ןופ .טכארבעג זדנוא ראפ ןבָאה ןעיורפ ערעזדנוא

 ןפאשעג זיא סע זא ,ןרעדנא ןשיוװצ ; טָאטש ןופ סעיינ טסּוװװרעד ךיז רימ

 טסייה רעכלעוו ,רעציזרָאפ א טימ ,ץנאטנעזערּפער עשידיי א ןרָאװעג

 "טאר-ןעטסעטלע, טסייה ץנאטנעזערּפער עקיזָאד יד .יקסניּפאק שיבייל

 רעשידיי רעד ןבעגוצרעביא ןיא עבאגפיוא ןייז ןוא "טאר-ןדוי , רעדָא

 ,ןבעג וצ גנוטכא ןוא טכאמ רעשטייד רעד ןופ ןלעפאב עלא גנורעקלעפאב

 רעד ךָאנ טָאה םעד ץוח .ןרעוו טריפענסיוא ךעלטקניּפ ןלָאז ןלעפאב יד זא

 ןוא ןדיי עכייר ייב טלעג ןעמענ וצ עבאגפיוא יד ןעמוקאב "טארדןדוי,

 .עמירָא ראפ לָאטיּפש א ןוא ךיק א ןפאש

 ןפיוא טריפענסיורא רעדיוו גנילצולּפ זדנוא ןעמ טָאה גָאטימכָאנ

 -עגמוא ןיא טייצ עגנאל א ןייטש טזָאלעג זדנוא טָאה ןעמ .ץַאלּפ-סינעט

 -אב ןוא ןריציפא עכעלטע ןעמוקענוצ זדנוא ֹוצ ןענעז סע זיכב ,טייהסיוו

 טָאה ןאמרעטילימ רערעטלע ןא .ןעייר ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןלָאז רימ ,ןליופ

 -כָאנ .עמאנפיוא ןא טכאמעג ןוא טאראּפא ןשיפארגָאטָאפ א טלעטשעגנָא

 .ךיז טקיטפעשאב רע סָאװ טימ ,טגערפעגסיוא םענייא ןדעי רע טָאה םעד

 סָאד ןוא ךעלשטנעמ ןגיוצאב זדנוא וצ ךיז טָאה ריִציּפֶא רערעטלע רעד

 וצ םיא וצ ךיז טומ ןבעגענוצ ןוא רעטסיירד לסיב א טכאמעג זדנוא טָאה

 ןוא לאפוצ א ךרוד ָאד ךיז ןעניפעג רימ זא ,גנורעלקפיוא ןַא טימ ןדנעוו

 םדוק זדנוא טָאה ריִציפֶא רעד .ןזָאליײרפ זדנוא לָאז רע ,םיא ןטעב רימ

 : המחלמ רעד ןגעוו עיצקעל א טימ טרעפטנעעגּפָא

 ןוא טנָאזעג רע טָאה -- ?המחלמ רעד ןיא קידלוש זיא רעוו ---
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 א ג א װ ה 8 5 יׂש

 -ַאּפ יד .קידלוש רעדנעלגנע יד ןענעז סָאד זַא ,טרעפטנעעג ןיילַא דלַאב

 גירק ןריפ וצ טגעוװרעד ךיז טשינ לָאמנייק ןטלָאװ ,טגָאזעג רע טָאה ,ןקאיל

 טייטש רעטילימ רעזדנוא ,טגָאזעג רעטייוו רע טָאה ,רעבָא .דנַאלשטייד טימ

 .ןקידנע דלאב ךיז טעו המחלמ יד ןוא ,עשראוו ןופ ןרעיוט יד ייב ןיוש

 ,טלייצרעד זדנוא רע טָאה ,ןינע רעזדנוא וצ ךָאנרעד קידנעייגרעביא

 ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז טרָאד ךיוא .אקסמָאדַאר טָאטש רעד ןופ טמוק רע זא

 עבלעז יד ?ייוו ,געט יירד עֶלַא ךיז ייז ןטייב טרָאד רעבָא ,סעקינבורע

 .טָאטש רעצנאג רעד ראפ רדסכ ןדייל טשינ ךָאד ןפראד ןשטנעמ

 ןופ טנאדנאמָאק רעד זיא רע זַא ,טסוװװרעד ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש

 ןייז רעטנוא זיא טָאטש יד ךיוא ןוא ןָאזינראנ ןשירעטילימ ןשיטָאטש םעד

 ןופ עיצאגעלעד א עכלעוו ,עטיב א ןביירש וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ,?עפאב

 עטיב יד ןבירשעגנָא ןבָאה רימ .ןבעגרעביא םיא לָאז ןעיורפ ערעזדנוא

 ןבָאה רימ ןעוו רעבָא ,ןטסירק ןוא ןדיי -- סעקינבורע עלא ןופ ןעמָאנ ןיא

 "רעד זדנוא ייז ןבָאה ,טפירשרעטנוא ןא ךָאנ ןטסירק יד וצ טדנעוװעג ךיז

 -נייה , ?ייוו ,טייז רעייז ןופ עטיב א ןבירשעגנָא ןיוש ןבָאה ייז זא ,טרעלק

 טימ ןעמאזוצ סעטיב ןייק ןעננאלרעד טשינ רעירא ןפראד ןטייצ עקיט

 זיא עכלעוו ,עטיב יד ןבירשענרעטנוא ןיילא רעבירעד ןבָאה רימ ."ןדיז

 .טנאטוידא סטנאדנאמָאק םעד ןרָאװעג ןבענענרעביא סנגרָאמוצ

 ןפיוא ןייגוצסיורא ןבילקענ ךיז גָאט ןרעדנא םעד ןבָאה רימ ןעוו

 עלא ןעמענוצטימ ןליופאב זדנוא רענלעז יד ןבָאה ,קידנעטש יו יוזא ץאלּפ

 .ןרעוו טיירפאב ןלעוו רימ לייוו ,ןכאז

 -סיורא םוצ ןרָאװעג קיטראפ ?לענש ,טשאררעביא ןרָאוװעגנ ןענעז רימ

 -- ןֿפוא ןשירעטילימ ןפיוא טלעטשעגסיוא ךיז רימ ןבָאה דלאב ןוא ,ןייג

 .עייר א ןיא יירד וצ

 טשינ ןיוש ןליוו רימ .ץַאלּפיסינעט ןטנאקאב ןפיוא רימ ןענעז רעדיוו

 םוראוו ,טכארבעג זדנוא ןבָאה ןעיורפ יד סָאװ ,נראוונסע סָאד ןעמענוצ

 ןעיורפ יד סָאװ טייצ יד .םייה רעד ןיא קירוצ ןייז ךָאד רימ ןלעוו דלאכ

 זדנוא ןזומ ייז ןוא רעביאראפ זיא ,זדנוא טימ ןביילב וצ טביולרעד זיא

 .עמראזאק רעד ןופ רעיוט םייב זדנוא ףיוא ןטראוו ןיוש ןלעוו ייז .ןזָאלראפ

 ,טלעפאב ןוא טנאדנאמאק-עמראזאק רעד ןָא טמוק ןטראוו גנאל א ךָאנ

 רע ,טיירג עלא ןעייטש רימ .ןייגמייהא םוצ ןלעטשסיוא ךיז ןלָאז רימ
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 ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 גנונעדרָאראפ א ןעמוקאב טָאה רע זא ,טנָאז ןוא זדנוא וצ ךיז טדנעוו

 ןדיי יד ןגעקאד ,רעירא יד ןיולב -- רעבָא ,סעקינבורע יד ןזָאלוציירפ

 .סעקינבורע סלא סעמראזאק יד ןיא רעטייוו ןביילב

 רענייק ,ןעייר יד ןיא ןייטש ןבילבעג טרעווילנראפ יו ןענעז רימ

 ,קעווא זיא טנאדנאמָאק רעד ןעוו ךיוא .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה

 ּפעק עטזָאלענּפָארא טימ רעטרע יד ףיוא ןענאטשענ ץלַא ךָאנ רימ ןענעז

 .הּפרח ראפ

 ןענעז רימ עכלעוו טימ ,ייז ןופ עקינייא .קעווא ןענעז "רעירא , יד

 -אב ךיז טָאה ייז ראפ זא ,דוסב טגָאזענ זדנוא ןבָאה ,טעדניירפאב ןעוועג

 -אב ֹוצ ךיז טנָאזענוצ ןבָאה ייז .שארב ּפוקסיב ןטימ עיצאנעלעד א טימ

 .ןייז ךעלנעמ רָאנ טעוװ סע ביוא ,זדנוא ראפ ןעימ

 ענענָאלשרעדינ ןוא עקירעיורט ןעננאנעגקירוצ ךעלעמאּפ ןענעז רימ

 רעוו .יינספיזא ןציז ןביוהעגנָא לָאמאכָאנ ןוא ?לאז-הסיפת רעזדנוא וצ

 רעזדנוא ןנעוו ןטכארטכָאנ ןביוהעגנָא ןבָאה רימ ?ננאל ווי ףיוא טסייוו

 טנזיױט 120 ןופ טָאטש א ףיוא ? ןייטשראפ סָאד רימ ןלָאז יו ; ענאל

 יד טָא דארג ,רימ ןלָאז ,ןדיי טנזיוט 28 ןוא "רעירא , טנזיוט 95 ,ןשטנעמ

 ןטימ ךעלטרַאװטנאראפ ןייז ,טסייה סָאד 4 סעקינבורע יד ןייז ,ןדיי 2

 הלווע ןייק ןשטייד יד טעװ גנורעקלעפאב רעצנאגנ רעד ןופ רענייק זא ,ןבעל

 יוזא ףיוא ננורעקלעפאב עצנאנ יד ןטלאה ןעד רימ ןענעק ? ןוט טשינ

 ? ןדיי 89 זדנוא וצ לאיאל ליפ

 -וצרעהא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .נַ'ט ךָאנ געט קעווא ןענעז ?ייוורעד

 ןבָאה רימ .רעטילימ ןשיליוּפ ןופ ענעגנאפעג סעיטראּפ גָאט ןדעי ןעגנערב

 רעזדנוא ןופ םיחטש עסיורג טריּפוקָא ןיוש ןבָאה ןשטייד יד זא ,טרעהעג

 ערעזדנוא ,ןסָאלשאב ןבָאה רימ ןוא קיאור ןרָאװעגנ זיא טָאטש ןיא .דנאל

 -נאמָאק-ןָאזינראנ ןטלא םוצ עטיב א טימ ןדנעוו רעדיוו ךיז ןלָאז ןעיורפ

 .גנואיירפאב רעזדנוא ןנעוו טנאד

 ןעמענוצנעמאזוצ ןליופאב זדנוא ןעמ טָאה םורא געט עכעלטע ןיא

 טנאדנאמַאק-עמראזאק רעד .עמראזאק יד ןזָאלראפ ןוא ןכאז ערעזדנוא

 רעד ןופ סעקינבורע יד רעטייוו ןביילבראפ רימ זא ,טרעלקרעד זדנוא טָאה

 קיצנאווצ ןוא ןביז ךָאנ .םייהרעדניא ךיז ייב ןייז ןלעוו רימ רָאנ ,טָאטש

 ןיא טסערא םעד ןופ ןרָאװעג טיירפאב ךעלדנע רימ ןענעז שינרעטאמ געט
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 א ג א װ ה םמ ? שש

 -טנאראפ יד ךיז ףיוא ןגָארטענ רעטייוו ןבָאה רימ רעבָא ,עמראזאק רעד

 .טָאטש ןיא ור רעד רַאפ טיײקכעלטרָאװ

 ץַז

 תורזג עטשרע יד

 םינינב עטסנעש יד ראפ .ננומיטש עטקירדענ ַא טשרעה טָאטש ןיא

 טנדרָאעגנייא טרָאד ןשטייד יד ןבָאה סָאד ,ךאוו רעד ףיוא רענלעז ןעייטש

 -רַאפ טושּפ ןענעז רעזייה עקיזָאד יד ןופ רעניווװנייא יד .סָארויב ערעייז

 .תוריד ערעייז ןופ ןרָאװענ ןבירט

 -עפ עסיורנ ןרעטאלפ םוטעמוא ,רעטילימ טימ לופ ןענעז ןסאנ יד

 ןוא רעדער-רָאטָאמ ,ןענאלּפָארעא ןעילפ סע ,ןציירקנקאה טימ רענ

 -ראפ ןענעז רעטסנעפ יד ןיא ןביוש יד ,ןסאג יד רעביא לענש ןרָאפ סָאטיױא

 יד ןוא ,קינייו ןעמ טעז עליוויצ .ןפיײײרטשדריּפַאּפ עלָאמש טימ טּפאלק

 סָאװ קידנלעוו יו ,סאג יד ךרודא לענש ןפיול ,ָאי ןיוש ךיז ןזייוו סָאװ

 .בוטש ןיא קירוצ ןייז רעכינ

 -סיורא ןבילקעג גנואיירפאב ןיימ ךָאנ סנגרָאמוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ןא ךרוד רעיוט ןראפ ןרָאװעג ןטלאהראפ ךיא ןיב ,טָאטש ןיא ןייגוצ

 וצ ןדיי ןּפאכ ןשטייד יד זא ,טגָאזעג רימ טָאה יז .יורפ רעטנאקאבמוא

 ןדיי טימ טגעמעג טָאה שטייד רעדעי .ייברעד ייז ןגָאלש ןוא טעברא רעד

 ןגיטשעגסיורא ןענעז ןשטייד ןעוו .ןלעפעג םיא זיא סע יוװ יוזא ,ןרינָאּפסיד

 -עג ןוא סאנ רעד ףיוא רעיינכרוד טלעטשענּפָא ייז ןבָאה ,ןאב רעד ןופ

 ןוא עטדיילקעג רעסעב יד טכוזענסיוא אקווד ןבָאה ייז ?? עדוי, ; טנערפ

 ןבָאה ןשטייד יד ּווװ ,רעזייה יד ןיא .ךעלקעּפ ערעייז ןגָארט וצ ןליופאב ייז

 עשידיי .גנונעדרָא ןיא ןעגנערב ץלא טזומעג ןדיי ןבָאה ,ןגיוצעגניירא ךיז

 -ילעטניא ןוא ערעכייר יד ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה אקווד ןוא --- ןעיורפ

 ןייר ,סעגָאלדָאּפ ןוא ןריט ,רעטסנעפ יד ןשאוו טזומענ ןבָאה -- עטנעג

 -רא עקיצומש עלַא ןעוט ןוא ןכָאק ,ןטעזָאלק יד ןשאוו ,ןּפערט יד ןכאמ

 רענלעז יד ךרוד ןרָאװעג טעּפעשטראפ ייז ןענעז טעברא רעד תעב .ןטעב

 .ןקירדסיוא עטסקיצומש יד טימ ןרָאװעג טקידיילאב ןוא
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 װװ ָא כָאט סנעש ט ן ברו ח

 -עג-חרזמ יד טריּפוקֶא טָאה דנאלסור ,טלייטעצ ןרָאװעג זיא ןליוּפ

 ןדנובראפ ןשטייד יד ןבָאה ןטיבעג-ברעמ יד ןופ לייט ןסיורג א ןוא ,ןטיב

 -ימ 88 טלייצעג טָאה סָאװ ,דנאל עשיליוּפ סָאד זא יוזא ,דנאל רעייז טימ

 .ןָאילימ 20 ןופ גנורעקלעפאב א וצ ןרָאװעג טריצודער זיא ןשטנעמ ןָאיל

 -ענרעווַאנ ?ארענעג , ןעמָאנ םעד ןעמוקאב טציא טָאה דנאל עקיזָאד סָאד

 רָאטַאנרעבוג םעד טימ גנוריגער א ןרָאװענ טמיטשאב זיא סע ןוא "טנעמ

 ןוא עקָארק ןרָאװעג זיא טָאטשטּפוה יד .שארב קנַארפ סנַאה רָאטקָאד

 .טצעזאב טרָאד ךיז ןבָאה גנוריגער ןייז טימ קנַארפ ר"ד

 ,טערקעד א ןבענעגסיורא טָאה קנַארפ רָאטאנרעבונ לארענעג רעד

 א םערָא ןטכער ןפיוא ןנָארט זומ ןָא ראי 12 ןופ ןידיי ןוא דיי רעדעי זא

 יד .דוד ןגמ א טיינענפיורא ןייז ףראד סע רעכלעוו ףיוא ,דנאב עסייוו

 -ךאפ ךיוא ןרעוו םידמושמ .טיירב יד רעטעמיטנעס 10 ןבָאה זומ דנאב

 ךיי א רוד ןטירד םעד זיב טאהעגנ ןבָאה עכלעוו ,רעירא ,ןדיי ראפ טנכער

 ,ןטפעשעג עשידיי עלא .רעדנעב יד ןנָארט ךיוא ןזומ ,החּפשמ רעד ןיא

 ןטעברא עכלעוו סעמריפ עלא ןוא ןטאטשראוו-רעקרעווטנאה ,ןקירבאפ

 -יורג ןעננעהסיורא ןפראד ,לאטיּפאק ןשידיי לייט א טימ זיולב וליפא ןעוו

 ןריט-ננאגנייא ,רעטסנעפ יד ןיא סדוד ןנמ עיולב טימ ןעלווַאט עסייוו עס

 ןדליש ערעייז ףיוא ןלָאמפיוא ןזומ םיריוטקָאד ךיוא .קינייוװעניא ךיוא ןוא

 רעבמעצעד ןטס2/ םעד טפארק ןיא ןיירא זיא ץעזעג סָאד ,דוד ןגמ א

9. 

 קיטראפ ןלָאז רעדנעב יד זא ,ןנרָאז טזומעג ןבָאה "ןטאר-ןדוי, יד

 -ענ ךיז טָאה ,ןנרָאמירפ םענייש א ןיא ,לָאמאטימ ןוא .ןימרעט םוצ ןרעוו

 -רעביא ,ןגָאלשרעדינ רעייז טליפעג ךיז ןבָאה ןדיי .ןסאנ עלא ןיא טלסייוו

 סָאד זיא ,רעדיוו ןשטייד יד ראפ ,"רעירא, יד טימ ךיז ןפערט םייב טּפיוה

 ןייז חירטמ ךיז טפראדאב טשינ ןיוש ןבָאה ייז --- םעווקאב רעייז ןעוועג

 שטנעמ א טעברא וצ טּפאכעג רָאנ ,"? עדוי, : רעיינייבראפ יד ןנערפ ןוא

 .ףאלקש א יו טלדנאהאב םיא ןוא דנאב רעסייוו א טימ

 ןיא .ןרָאװענ טפַארטשאב ןדיי ןענעז רעדנעב יד ןגָארט טשינ ראפ

 ןיא רעדָא ייצילַאּפ רעד ףיוא ןייגנ טזומענ דיי רעד טָאה טייצ רעטשרע רעד

 -ענּפָארא :ןרָאירעדניק יד טנַאמרעד םיא ןעמ טָאה טרָאד .שינעננעפעג

 ןוא ,קיצנאווצ א ןיב טלייצענניירא קישטנאק ןטימ ןוא םיסנכמ יד טזָאל
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 רע ןזיא ,דנאב יד ןסעגראפ טשינ לָאמנייק ןיוש טעוװ רע זא ,ןגָאזוצ ןכָאנ

 רעבראה ףָארטש .יד זיא רעטעּפש ןכָאװ :עכעלטע .ןרָאװעג טזָאלעגסיורא
 -אב טָאה ןעמ ביוא ,רעטעּפש ךָאנ ןוא ,שינעגנעפעג םישדח 6 --- ןרָאװעג

 .טרָא ןפיוא ןרעוו ןסָאשרעד טנָאקעג רע טָאה ,דנאב א ןָא דיי א טנגעג

 ןבעגעגסיורא רָאטאנרעבוגלארענעג רעד טָאה שדוח ןבלעז םעד :

 רָאט ,טרָאדןיוװ ןייז ןזָאלראפ טשינ רָאט דיי םוש ןייק זא ,טערקעד א ךָאנ

 .טכאמ רעד ןופ שינעביולרעד רעלעיצעּפס א ןָא ןאב רעד ףיוא ןרָאפ טשינ

 .טעטש ערעדנא ןופ ןרעדנאוו וצ טרעהענפיוא ןבָאה ןדיי

 -ענ עשידיי לייוו ,רערעייט לָאמא סָאװ ןרעוו תורוחס ןוא ןטקודָארּפ

 ןעמענ עקינייא .םינינע-טפעשעג יד ןקידיילרעד וצ רעירא ןקיש ןזומ ןטפעש

 .הרוחס רעד טימ טלעג סָאד וצ

 יד תעב :ןצעזענ עשידיי-יטנא סיורא טיג טכאמ עלאקָאל יד ךיוא

 ירפרעדניא 8 ןופ טָאטש ןיא ןגעוואב ךיז געמ גנורעקלעפאב עשידיי-טשינ

 עכעלטע .טנוװָא 8 זיב 6 ןופ זיולב סאג ןיא ןייז ןדיי ןענעק ,טנווֶא 11 זיב

 -ראדנאשז טימ סָאטיוא ןסאג עשידיי יד ןיא ךיז ןזייוואב רעטעּפש טונימ

 ,ףייה יד ןיא ןיירא ךיוא ןלאפ ייז .ןדיי "עטקיטעּפשראפ , ןּפאכ סָאװ ,ןעמ

 ןופ סיורא ייז ןּפעלש ,ןדיי ןייק טשינ ןפערט ייז ביוא ןוא ,ןעניוװ ןדיי זו

 זא ,עטסטלע ערעייז ןזייוו וצ ידכ ,סָאטיוא יד ןָא ןלופ ןוא ןעגנוניווװ יד

 .קיסיילפ ןטעברא ייז

 זופ רעדעי ּווװ ,טַאירַאסימָאק-ייצילָאּפ ןיא טריפענּכָא ןרעוו ןדיי יד

 -יוא ןטימ עזייר רעד ראפ סעטָאלז 20 ןוא ףָארטש סעטָאלז 100 ןלָאצאב

 סע רעוו ,רעלעק א ןיא ןציזּפָא טכאנ עצנאנ א ךָאנ ןעמ זומ וצרעד ,ָאט

 םיא רעצימע טמוק סע זיב ,ןציז גנאל יוזא זומ ,טלעג ןייק טשינ טָאה

 .ןפיוקסיוא

 יד ןבעגעגרעביא ןבָאה טָאטש רעד ןופ ןטנאדנאמָאק עשטייד יד

 -אב ןיא ןאמטּפיוה-טאטש סלא .גנוטלאווראפ-טָאטש רעליוויצ א טכאמ

 .רעלדנעוו דראשיר ר"ד יײצילָאּפ רעד ןופ לארענעג ןרָאװעג טמיטש

 יד ןבעגעגרעביא "טאר-ןדוי םעד טָאה ןאמטּפוה-טָאטָאש רעד

 ןופ ענייז גנורעדָאפ עטשרע יד ,טָאטש רעזדנוא ןופ ןדיי עלא רעביא טכאמ

 -ןדויי רעד .סעטָאלז 400.000 ןופ עיצובירטנָאק א ןעוועג זיא ןדיי יד
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 הוָא כָאט סנעשט ןברוהח

 יד וצ טקישענסיורא טָאה ,לעפאב םעד ןריפוצסיוא ןעגנוווצעג ,"טאר

 א טאר ןופ עסאק רעד ןיא ןלעטשוצוצ ןעגנורעדָאפפיוא ןדיי עכעלגעמראפ

 ,קידנגונעג טשינ ןעוועג זיא עמוס עטלמאזעג יד ןעוו ןוא עמוס עטמיטשאב
 -אב ןעוועג ןיא עיצובירטנַאק יד זיב ,טלעג טרעדָאפעג רעדיוו ןעמ טָאה

 ,.טְלָאצ

 -ָאּפסיד טנָאקעג טָאה סָאװ ,טכאמ א ןרָאװעג זיא "טארדןדוי, רעד

 ,שעוו ,לבעמ םעד טימ יוזא טקנוּפ ,דיי ןדעי ןופ ןגעמראפ םעד טימ ןרינ

 וו ,טרָאד טעברא רעד וצ ייז קידנקיש ,ןיילא םיא טימ ךיוא ןוא גנוניווו

 -ענרעדנאנופ זיא ?טאר-ןדוי, רעד .ןויוועגנָא טָאה טכאמ עשטייד יד

 -יטּפָא ענעדישראפ טימ טאראּפא ןוויטארטסינימדא ןסיורג א ןיא ןסקאוו

 ןטנעגילעטניאבלאה ןוא ןטנענילעטניא ,םיריוטקָאד ,ןטאקָאװדא .ןעננול

 "טאר-ןדוי, ןיא ןטסָאּפ א ןעמוקאב וצ טימאב ךיז ןבָאה ןדיי םתס ןוא

 ףיֹוא רערעכיז ןעוועג זיא רעטמאאכ "טארדןדוי, א לייוו ,טלאהעג א ןָא

 -םיוא זיא טכאמ עשידיי יד .טעברא וצ טּפאכעג טָאה ןעמ תענ ,סאג רעד

 -ענרעוװוַאנ לארענענ ןצנאנ ןיא םישזער-רעלטיה ןכרוד ןרָאװעג טלעטשענ

 ןעמוקאב טכייל ןלָאז ןשטייד יד ידכ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלא ןיא ,טנעמ

 דלָאנ זיב ?בעמ ןופ קידנביוהנָא ,סנגעמראפ עשידיי עלא טנעה ערעייז ןיא

 ןצנאג ןטימ ןעמאזוצ ןטפערק-טעברא ,ןקירבאפ ,ןטפעשעג ,ןטנאילירב ןוא

 .ןבעל ןוא בייל

 צ11ז

 "ןשטייד-סקלָאּפ, יד ןופ םוילַאדנַאװ
 ןיא טשינ רעסָאװ א ןריּפוקַא וצ ןזוואב ןבָאה ןשטייד יד רָאנ יו

 ןסקאוועגפיוא דרע רעד רעטנוא ןופ יו דלאב טרָאד זיא ,ןלױּפ ןיא טרָא

 ןטימ ןרָאװעג טנכייצאב ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ עירָאגעטאק עלעיצעּפס א

 יד .טָאטש ןיא זדנוא ייב ןעוועגנ ךיוא זיא יוזא ."ןשטייד-סקלָאפ , ןעמָאנ

 ,טנעקעג טונ ןשטייד-סקלָאפ , ענעקאבעג-שירפ יד טָאה גנורעקלעפאב עניה

 יד ןופ ןעמוקניירא ןכָאנ רעבָא ,ןקאילַאּפ ןעוועג ןָא דימת ןופ ןענעז ייז

 -ַּפִא עלעיצעּפס ןנָארט ןביוהעגנָא ןקאילָאּפ עקיטציא זיב יד ןבָאה ןשטייד
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 א ג א װ ה ט ל? ש

 ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ לָאמאטימ ןענעז ייז עכלעוו ךרוד ,ןעגנונעכייצ

 ."ןשטייד ,

 המחלמ רעד ראפ ייז ןענעז ,ןזיוועגסיורא רעטעּפש ךיז טָאה סע יו

 עשילױוּפ ןיא סעלעטש ןעמונראפ ןבָאה סָאװ ,ןענָאיּפש עשטייד ןעוועג

 -ענסיורא גנומאטשּפָא רעטייוו א ךרוד עקאט ןענעז לייט .ןטסא עשהכולמ

 .ןעמענ עשטייד טאהעג וליפא ןוא ןשטייד ןופ ןעמוק

 ןקאילָאּפ יד זא ,ןבעגעג גנוטכא ןבָאה "ןשטייד-סקלָאפ , עקיזָאד יד

 -עג ייז ןבָאה ךָאנרעד ,ןרעטשעצ טשינרָאג טָאטש יד ןזָאלראפ םייב ןלָאז

 "אב ןזיא סעּפע ּוװ ןבעגעגסיוא ייז ןוא ןענעדרָאנייא ךיז ןשטייד יד ןפלָאה

 .ןרָאװעג ןטלאה

 יד דצמ טירטסיורא רעשידיייטנא רעכעלטנפע רעטשרע רעד

 עשידיי יד ןרעטשעצ סָאד ןעוועג זיא טָאטש ןיא זדנוא ייב "ןשטייד-סקלָאפ ,

 ,ןטימעסיטנא עשיליוּפ יד טריזינאנרַא קעווצ םעד ראפ ןבָאה ייז .ןלוש

 -רעבמעווָאנ א ןיא ןוא המחלמ רעד ראפ ןופ טנעקעג טונ ןבָאה ייז עכלעוו

 רעד ןיא ןיירא ןעגנוי-ןסאג עשיליוּפ הנחמ א טימ ייז ןענעז 1989 ןופ גָאמ

 ןכָארבעצ ,ןריט יד ןסירעגנסיוא : ןברוח א טכאמעג טרָאד ןוא ?וש-טָאטש

 ןופ ןענָאקלאב יד ןסירעגּפָארא ,שדוק ןורא םעד טקאהעצ ,רעטסנעפ יד

 ןסאג יד רעביא ןגנָארטעג ןבָאה םייוג רעקילדנעצ .עירעלאנ-ןעיורפ רעד

 ןבילבעג זיא לוש יד זיב ,ןשיט ןוא קנעב ענעכָארבעצ יד ןופ ץלָאה רעקיטש

 .טנעוו עטעקאנ ,עטלײשענּפָא טימ ,עטקיריילעגסיוא ןא

 טימ זיא סָאװ ,שרדמה תיב סָאד טאהעג ךיוא טָאה ?רוג ןבלעז םעד

 םענעברָאטשראפ ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג טיובעגפיוא קירוצ רָאי עכעלטע

 ,ק"ז שא םוחנ "ר בר ןניה

 קידנקירדרעד קראטש טקריוועג טָאה טאט עשילאדנאוו עקיזָאד יד

 -ילער ןיולב טשינ .גנורעקלעפאב רעשידיי רעצנאג רעד ןופ טימענ ןפיוא

 -וילאב ןוא ןפָארטעג טליפעג ךיז ןבָאה עזעינילער-טשינ ךיוא רָאנ ,עזעיג

 ,קורדנייא ןרעווש א טכאמעג סָאד טָאה ןקאיְלַאּכ לייט א ףיוא ךיוא .טקיד

 "עג ךיז טָאה גנורעקלעפאב רעשיליוּפ רעד ןופ לייט רעטסערג רעד רעבָא

 .ןברוח םעד ףיוא טקוקענ טייקנדירפוצ טימ ןוא טלציוו

 -טסירק ןסיורנ םעד ןופ טכאנ רעד ןיא ,1939 רעבמעצעד ןטס25 םעד

 דיז טָאה עכלעוו ,לוש עסיורג יד ןדנוצעגרעטנוא ןעמ טָאה ,בוט םוי ןכעל

40 



 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 טָאה יז .טָאטש רעזדנוא ןופ םינינב עטסנעש יד ןופ ענייא ראפ טנכערעג

 .ןלאז עכיוה עקידתובחר ,ןּפערט עגנאל ,גנעגניירא עטיירב ,ענייש טאהעג

 גנאל-נעט ןענעז ךָאנרעד ןוא טכאנ עצנאג א טנערבענ טָאה לוש ענייש יד

 טאט-ןדלעה יד ןקוקוצנָא סאגדןָאסליוװ רעליטש רעד ןיא ןשטנעמ ןעמוקעג

 .ןשטייד יד ןופ

 -עצ יד טרעדנילפענסיוא ןבָאה טייל-טלעוורעטנוא עשיליוּפ יד תעב

 ןבָאה ,טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ץלא ןנָארטעגסיױורא ןוא ןלוש עטרעטש

 -ליב עקיזָאד יד ןענעז רעטעּפש .סענעצס עקיזָאד יד טרימליפ ןשטייד יד

 ןקאילַאּפ יד יוזא יוװ ,ןטפירשפיוא טימ סָאניק יד ןיא ןרָאװעג ןזיוועג רעד

 .ןריי יד ןיא םקונ ךיז ןענעז

 -ראפ יד ןופ ביור קלח רעייז ןעמונענּפָא ךיז ןבָאה ןשטייד יד ךיוא

 -רעביא ךָאנ זיא סע סָאװ ,טרילָארטנָאקכָאנ טוג ןבָאה ייז .ןלוש עטנערב

 ןלייט-לאטעמ יד ,טנעוו יד ןופ גראוונזייא סָאד .טרעוו ןופ ןכאז ןבילבעג

 -סיורא ןזיא גנידלא סָאד -- ןעגנומיוצראפ ןוא ןּכפערט ,ננענניירא יד ייב

 -עקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא טָאה סע ןוא ,ןרעיומ יד ןופ ןרָאװעג ןסירעג

 -עבעל א ןופ רעקיטש ןסירעגנ טלָאװ ןעמ יוװ ,קורדנייא םעד טכאמעג גנור

 ,בייל קוד

12 

 סעיסימסקע ןוא ןרעיימש

 .לענש טעבראעג טָאה טַארַאּפַא רעוויטארטסינימדא רעשטייד רעד

 ךיוא ייז ןשיווצ ,ןטמא ענעדישראפ יד ןרָאװעג טלעטשעגנייא ןענעז ךינ

 -וצנייא ןעננורעדָאפפיוא ןעמוקאב עלא ןבָאה לָאמאטימ .טמא-רעייטש רעד

 -ענ טשינ טָאה רענייק יו יוזא .המחלמ רעד ראפ ןופ ןרעייטש עלא ןלָאצ

 ריי רעדעי טָאה ,טכאמ רעשטייד רעד טימ טקילפנָאק ןיא ןעמוק טלָאװ

 .טגנאלראפ םיא ןופ רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,טלָאצעג

 שטנעמ א ןעוועג רָאטקעּפסניא-ץנאניפ רעשטייד רעד זיא קילעפוצ

 טשינ ןָאק ןעמ זא ,טכא ןיא ןעמונעג טָאה רע ןוא שינעעזנייא לסיב א טימ

 סָאװ ,עכלעזא ןוא קירוצ ןרָאי ןופ ןרעייטש עלא לָאמנייא טימ ןלָאצאב
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 א ג א װ ה מ ? ש

 סע ביוא .טמא-רעייטש ןשילױוּפ ןופ ןרָאװעג טרילונא גנאל ןיוש ןענעז

 -ראפ טכאמעג רע טָאה ,עטיב א טימ םיא וצ טדנעוװעג רעצעמע ךיז טָאה

 ךיז ןבָאה סע .בוח-רעייטש םענעגעלראפ םעד ןלָאצסיוא טימ ןעגנורעטכייל

 ןיא ןבילבעג רעירפ ןופ ןענעז עכלעוו ,עטסאאב עשיליוּפ ןענופעג רעבָא

 ןענעז ןדיי זא ,"טרעלקעגפיוא , רָאטקעּפסניא םעד ייז ןבָאה ,טמא-רעייטש

 טשינ טָאה יורפ עשידיי א .ןלָאצאב ייז ןלעוו ,ןזומ ןלעוו ייז ביוא ןוא ךייר

 -קעּפסניא ןשטייד םעד ראפ טנייוועג ןוא ןרעייטש יד ןלָאצאב וצ טאהעג

 ןדיי זא ,שטייד םעד טגָאזעג ןוא טכאלעג רעטמאאב רעשיליוּפ א טָאה ,רָאט

 -עדינרעד ןדיי יד טָאה רע .רעסאוו טימ רָאנ ןרערט ןייק טימ טשינ ןענייוו

 -קעפסניא ןשטייד םענעברָאדראפ טשינ ךָאנ םעד ןופ ןניוא יד ןיא טקיר

 סָאװ ,םעד ןיא טנאה א טאהעג ךיוא ןבָאה עטמאאב ינימ עכלעזא .רָאט

 .תובוח-רעייטש עטרילונא גנאל ןיוש ,עטלא טכוזעגסיוא ?לכב טָאה ןעמ

 ןבָאה סָאװ ,םיאנוש עשימייה טאהעגנ ךיוא ןשטייד יד ץוח רימ ןבָאה יוזא

 .ןבעל סָאד טכאמענ רעווש טירט ןדעי ףיוא זדנוא

 ךיז ייב יו טליפעג טָאטש ןיא זדנוא ייב ןיוש ךיז ןבָאה ןשטייד יד

 ןשטנעמ ערעייז דנַאלשטייד ןופ ןעגנערבוצרעהא ןביוהעגנָא ןוא םייהרעדניא

 ערעייז טיפ עטמאאב עשטייד ןעמוקעג ןענעז סע .ךיז ןצעזאב וצ ףיוא

 ,?בעמ ,תוריד טימ ןגרָאזאב טפראדעג טָאה ןעמ עכלעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ

 רעייז ןרעוו טקידיילרעד טנעלפ סָאד .ןכאז עכעלנע ןוא גייצטעב ,שעוו

 ןוא ןגָאט ןביוהעגנָא טָאה סע רָאנ יוװ ,ירפ ץנאנ : ןפוא ןימ אזא ףיוא ךיג

 טלגנירעגמורא ןעמראדנאשז עשטייד ןבָאה ,ןפָאלשעג ךָאנ ןענעז ןשטנעמ

 רעבלעז רעד ןיא .רעזייה סאג עצנאג א רָאג רעדָא רעזייה עכעלטע ,זיוה ַא

 יד ןליופאכ ןוא ןעגנוניווו יד ןיא ןיירא ןעמראדנאשז ערעדנא ןענעז טייצ

 ןעמענטימ .זיוה סָאד ןזָאלראפ ייז ןלָאז טונימ ןעצ ןופ ךשמ ןיא זא ,ןדיי

 ףיוה ןפיוא ןטראוו ןוא ןטסקיטיונ םעד טימ ?לקעּפ ןיילק א זיולב רעדעי געמ

 -וצ ךעלקעּפ יד ןופ טרעוו ףיוה ןפיוא .ךעלקעּפ יד ןרידיווער טעוװ ןעמ זיב

 -סיורא ןדיי יד ןרעוו ,ּפעלק לסיב א ןעמוקאב ןכָאנ ןוא טפלעה א ןעמונעג

 .סאג רעד ףיוא ןפרָאװעג

 עטלא ןוא רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ --- תוחּפשמ ענעבירטעגנסיורא יד

 ןענופעג קירוצ העש רעבלאה א טימ טשרע ךָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו ,טייל

 -מייה ,סאג ןיא ןייג ךעלעמאּפ ךיז ןזָאל ,םייה רעטעוועדנופעגנייא ןא ןיא
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןבהו ח

 עטנעָאנ ֹוצ קידנענייוו ןעייג ייז ; ןטסקיטיינ םעד ןופ עטכיוראב ןֹוא עזַאל

 רעבלעז רעד ןפערט ןגרָאמ רשפא ןיוש ןָאק סע עכלעוו ,עטנאקאב רעדָא

 ,לרוג

 ןבָאה ןדיי .קינאּפ א ןפורעגסיורא טָאה ןעגנוניווו יד ןופ ןביירט סָאד

 עכעלטע ןופ ףיולראפ ןיא ןביילב וצ טשינ ןטיהראפ יוזא יוװ ,תוצע טכוזעג

 עטנאקאב טכוזעגסיוא ןשטנעמ ןבָאה .ןאמירַא רעקידנעטשלופ א טונימ

 ןוא שעוו ,םישובלמ ,ןצלעּפ ,לבעמ ךיז ֹוצ ןעמענ ןטעבעג ייז ןוא ןקאילָאּפ

 -ַאֹּפ יד .ןשטייד יד וצ ןלאפניירא טשינ ןלָאז ייז ידכ ,ןכאז ערעסעב עלא

 ךיז וצ ןעמונעג ןוא הבוט יד ןוטעג עטנאקאב עשידיי ערעייז ןבָאה ןקאיל

 .ייבראפ ןלעוו טניירפ עטונ עשידיי יד ראפ ןטייצ עטכעלש יד זיב ,ןכאז יד

 ,םניח יצחב ןכאז ערעסעב יד ןקאילַאּפ יד וצ ןפיוקראפ רעדיוװ ןדיי לייט

 .קעווא ןצנאנניא סע טביור אנוש רעטסערג רעד יוװ ,ןעעזוצ ןזומ טשינ ידכ

 ןבָאה ךיוא טכאמ עשטייד יד ףראד עטמאאב יד ראפ תוריד ץוח

 טמוקאב גָאט ןסיוועג א ןיא .ןטמא ערעייז ראפ ןלאקָאל ענייש ןוא עסיורג

 ןיא ןנָאװ ןוא דרעפ טימ רעטעברא ןקיש וצ לעפאב א "טאר:ןדוי , רעד

 ןליופאב ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד טראוועג ןיוש ןבָאה טרָאד .םויזאנמינ ןשידיי

 ןיא ,עדייבעג רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,גנידלא ןריפוצקעווא ןדיי יד

 -ביורענוצ יד ןרָאװעגנ טלמאזענפיונוצ ןענעז סע ּוװ ,ןעניזאגאמ עשטייד יד

 ןענעדרָאוצנייא ףיוא ןעמונעגוצ טרעוו ןינב-עיזאנמיג רעד .ןדיי ייב ןכאז עט

 ןסאנ יד רעביא טריפעג רעטעברא עשידיי ןבָאה דלאב .טמא-סטעברא םעד

 -נא ןוא סערדעטאק קנעש ,ןשיט ,קנעב-לוש טימ רענעגעוו ענערָאלעגנָא

 .ןינב רעשידיי א בורח טרעוו רעדיוו .?בעמ ערעד

 ; ןאמטּפיוה-טָאטש ןופ לעפאב א ןעמוקעגנ זיא גָאט ןרעדנא ןפיוא

 ןופ ןרעינישזניא עשידיי .םויזאנמפיג ןשידיי ןופ עדייבעג יד ןריטנָאמער

 יד ןביוהעגנָא דלאב ןבָאה "טאר-ןדוי, םייב גנולײטּפָא רעשינכעט רעד

 .ערייבעגנ יד ןשירפפיוא םייב טיילכאפ ןוא רעטעברא עשידיי טימ טעברא

 -םסמער ןוא םתּפ רעשטייד רעד ייב רעטעברא עשידיי ןטעברא גָאט ךָאנ גָאט

 רעייז טימ עטעװערָאהרַאפ קירוצ ןייג ייז ןעמ טעז טכאנראפ ןוא ,טעברא

 עסייוו יד ,דרע רעד וצ ענעניױבענּפָארא ּפעק יד ,טנעה יד ןיא גייצעג-טעברא

 ןעננווצעג ןענעז ייז סָאװ ,טרעטיבראפ ,סמערָא יד ףיוא רעדנעב-דנאש
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 א ג א װ ה 6 5 ש

 -לוק עשידיי א ןרעטשעצ וצ ,טנעה עשידיי יד טימ ,טנעה ענענייא יד טימ

 .ןגעוו סאנוש ןשידיי ןטסערג םעד ראפ יז ןטיירגוצ ןוא עיציזָאּפ-רוט

 סָאד טאהעג ךיוא טָאה םויזאנמינ עשידיי סָאד סָאװ לרוג ןבלעז םעד

 ; לָאטיּפש עשידיי

 סע ;"טאר-ןדוי, ןיא ןָאפעלעט רעד טגנילק גָאט ןסיוועג א ןיא

 ,יקסניּפאק זא ,טלעפאב רע ,ןאמטּביוה-טאטש ןופ רעטערטראפ רעד טדער

 סעזערּפ רעד .ןדלעמ םיא ֹוצ דלאב ךיז לָאז ,"טאר-ןדוי , ןופ סעזערּפ רעד

 דלאב טמוק ןוא ןאמטּפיוה-טאטש םוצ קעווא שינעלייא סיורג ןיא טרָאפ

 "טאר-ןדויא ןופ גנוציז א וצ דלאב טפור רע .רענעגָאלשרעדינ א קירוצ

 -נאמטּפיוה-טָאטש רעד ןופ ?עפאב א ןעמוקאב טָאה רע זא ,טעדלעמ ןוא

 לָאז ןעמ ,לָאטיּפש ןשידיי ןופ סעדייבעג עלא ןכאמ יירפ לָאז ןעמ ,טפאש

 -ראדנאשז רעד ןבעגרעביא ןינב םעד ןוא ןכאז עלא טרָאד ןופ ןעמענוצ

 ןבעגעגנָא ןיא לעפאב ןיא לייוו ,ךינ ןרעוו ןוטעגּפָא זומ ךאז יד .עירעמ

 .ןימרעט רעצרוק א ןרָאװעג

 ןרעװ זיוה א ןופ יװ ,ןעז טנַאקעג ןעמ טָאה ירפ ץנאג סנגרָאמוצ

 -אב ןרעטנוא ןבָאה רעטעברא עשידיי ,ןרָאטאקַָאל עשידיי ןפרָאוװענסיורא

 יד ןיא לבעמ סָאד טרָאד ןופ טריפעגקעווא ןעמראדנאשז עשטייד ןופ ?עפ

 .ןעניזאגאמ עשטייד

 סָאד ןביילקרעבירא טפראדעג סע ךיז טָאה ןיירא זיוה םעד ןיא טָא

 .לָאטיּפש עשיריי

 גערב םייב ,קירב רעד ךָאנ ןענופעג ךיז טָאה לָאטיּפש עשידיי סָאד

 ןיא .םינינב ענייש רעייז 10 א ןופ ןענאטשאב זיא סע .אטראוו רעד ןופ

 ראפ ןטעב עסייוו ןענאטשעג ןענעז ,טריקאל סייוו טנעוו יד ,ןלאז עמיורעג

 א טנדרַאעגנייא ןעוועג ןיא סעדייבעג עקידרעטייוו ןיא .עקנארק עשידיי

 .עטמאאב ןוא םיריױטקָאד ראפ ןעגנוניוו ,עיראלעצנאק ,יירעשעוו ,ךיק

 .קנעב טימ ןטרָאג רעסיורג א ןענופעג ךיז טָאה םינינב יד םורא

 ?ָאטיּפש סָאד טָאה טָאטש רעזדנוא ןופ גנורעקלעפאב עשידיי יד
 ןבָאה ןדיי עכייר ,ןרָאי רעקילדנעצ טניז ןיוש ןטלאהעגסיוא ןוא טיובעגפיוא

 -ןכעלשדוח א טלָאצעג ןבָאה ןדיי עלא ןוא טלענ סעמוס עסיורג ןבעגעג

 טימ ןעוועג ץלָאטש ןענעז ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ,לָאטיּפש ןראפ רעייטשייב

 -רעבירא לָאטיּפש עצנאג סָאד טזומעג ןעמ טָאה טָא ןוא ,לָאטיּפש רעייז
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 וו ָאכָאטמ סנעש מס ןבווה

 טָאה ץלא .סאנ-רעטניה א ןיא ץענרע ןרעמיצ עקיצומש עכעלטע ןיא ןנָארט

 ךיז טייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ןא ,ךינ יוזא ןרעוו טכאמענ טזומענ

 ערעייז טימ ןיוש ןעייג רעלאמ-ןבוטש .ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,ןקוקוצמורא

 ןופ ,טרָאד ןרעמיצ עכעלטע יד ךלאק טימ ןסייוווצסיוא ידכ ,סרעטייל

 ףראד ןעמ .רעניווונייא עשידיי יד ןפרָאוװענסיױורא ןטכענ טָאה ןעמ ןענאוו

 -עצ טימ ךעלדרעפ עשידיי עראד .לָאטיּפש ןיילק א ןענעדרָאנייא ךיג ףיוא

 ,ןשיט יד ,לָאטיּפש ןשידיי ןופ ןטעב יד ןריפוצ ןעגנערב ךעלעגעוו ענעכָארב

 ןפיוא ןפרָאװעגנָא ?ייוורעד טרעוו גנידלא .םירישכמ ערעדנא ןוא קנעב

 .טכלאקעגסיוא ןייז ןלעוו ךעלביטש יד זיב ,ףיוה םעניילק

 ןוא ?מיה ןופ ךוּפ-ךנער רעניד א טלאפ סע .רעבירט א זיא גָאט רעד

 ףיוא ,ךעלטעב לָאטיּפש עסייוו יד ףיוא סייווש סנּפָארט יוװ ןָא ךיז טצעז

 ןרעגלאוו סָאװ ,םירישכמ לָאטיּפש עקירעביא יד ףיוא ,ךעלדרעפ עראד יד

 ןענעז סָאװו םיריױטקָאד עשידיי יד ףיוא ןוא ףיוה ןקיצומש ןפיוא ךיז

 םעיינ םעד ןיא ןעזסיוא טעוװ "לָאטיּפש , סָאד יװ ,ןוט קוק א ןעמוקענרעהא

 .טרָא

 םעד ןטלאה וצ ידכ ,ךיז ןלייא עלא ,לענש ןוטענ טרעוו טעברא יד

 ןביילקרעבירא םעד ףיוא ןבעגענ טָאה ןאמטּפיוה-טאטש רעד ןכלעוו ,ןימרעט

 .ךיז

 ןוא ,טנעוו יד ףיוא טנקורטענוצ טשינ ךָאנ זיא ךלאק רעשירפ רעד

 -ענ ןפרָאוװעגניירא ןכאז ערעדנא עלא ןוא ןשיט ,ךעלטעב יד ןענעז ןיוש

 .ךעלביטש יד ןיא ןרָאװ

 ,עקנארק-רעווש יד ןרָאװעג טריפעגרעבירא ןענעז גָאט ןרעדנא םעד

 ןענעז ,דרע רעד ףיוא סיפ יד ןלעטש ןיילא טנָאקעג ךָאנ ןבָאה סָאװ יד ןוא

 .לָאטיּפש ןופ ןרָאװעג ןבירשעגסיוא

 םעד גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ייב טביורעגוצ ןשטייד יד ןבָאה יוזא

 ,ןינב-לָאטיּפש
* 2 * 

 ןנרָאזאב וצ ןסענראפ טשינ ךיוא טָאה טכאמ-עיצאּכוקא עשטייד יד

 ןקיזָאד םעד ראפ ךיוא ןוא .רעזייה-עיצוטיטסָארּפ טימ וליפא רעטילימ סָאד

 .ןלאקָאל ןלעטשוצ טזומעג ןדיי ןבָאה קעווצ
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 א ג א װ ה מ ? ש

 טָאטש ןיא ?עטָאה ןשידיי ןקיצנייא ןפיוא ןלאפעג ןזיא ?רוג רעד

 .18 רעמונ אעלא ףיוא ,"יקצעיּפוק לעטָאה ,

 םעד ןלאפאב ןעמראדנאשז עשטייד ןענעז גָאט ןלעה א ןטימניא

 ןייז טימ רעמיטנגייא ןטלא םעד ןפרָאװעגסיורא ,לעטָאה ןשידיי ןקיזָאד

 -סָארּפ ראפ ןעיורפ יד ןיהא טריפעגניירא ןוא ןנָאלשעצ טונ ייז ,עילימאפ

 | ,עיצוטיט

 -נָאק טָאה עכלעוו ,ךַאו א ןרָאװעג טלעטשענקעווא זיא רעיוט ןרַאפ

 .ןעיורפ יד וצ ןטראק-טירטנייא יד טרילָארט

 ןוא גָאטיײב "קיטעט, ןעוועג זיא זױה-עיצוטיטסָארּפ עקיזָאד סָאד

 -נעטש יד ןופ החונמ ןייק טאהעג טשינ ןבָאה םורא םינכש יד ןוא טכאנייב

 .טליּפשענּפָא רדסכ טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלאדנאקס ןוא סערוטנאווא עקיד

 וצ ראפ ןזיוועגסיורא ךיז לאקָאל רעד טָאה טייצ רעסיוועג א ךָאנ

 ןקיזָאד ןראפ זיוה שידיי רעדנא ןא ןענופעגסיוא טָאה טכאמ יד ןוא ןיילק

 : קעווצ

 ךָאנ ןעוועג םויזאנמיג ןשידיי םעד ץוח זיא טָאטש ןיא זדנוא ייב

 ןופ םוטנגייא סָאד ןעוועג זיא עכלעוו ,ןדיי ראפ לוש-לטימ עטאווירּפ א

 ךיוא זיא ןוא ןינב םעד טיובענפיוא טלעג ןייז ראפ טָאה רע .רעסקא .רד

 רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה לוש עקיזָאד יד .לוש רעד ןופ רָאטקעריד ןעוועג

 .סאג רעקיאור א ןיא טסָאּפ-טּפיוה רעד ןופ טנגעג

 "ילימ םעד רַאפ ןבילקעגסיוא טכַאמ עשטייד יד טָאה ןינב םעד טָא

 ןוא רעסקא "רד רעד זיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא .זיױה-עיצוטיטסָארּפ ןשירעט

 רעצנאג רעד ןופ ןוא גנוניווו ןייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאוװעגסיױרא יורפ ןייז

 -יניילק עטסדנימ יד ןעמענוצטימ ןרָאװעג טרעווראפ ייז זיא סע ,עדייבעג

 סָאד .ןזָאלרעביא טזומעג ייז ןבָאה שעוװ עכעלנעזרעּפ רעייז עליפא ,טייק

 ןיא ןריפּפָא טזומעג ןדיי ןבָאה גנוניווװו רעד ןופ ןכאז עלא ןוא ?בעמ-לוש

 ,טקידיילעגסיוא ןעוועג ןענעז ןרעמיצ עלא ןעוו ןוא ןעניזאנאמ עשטייד יד

 טימ זױה סָאד ןטאטשוצסיוא לעפאב א ןעמוקאב "טאר-ןדוי, רעד טָאה

 וצ ךיז ןטייקכעלמעווקאב עלא ןבָאה ןלָאז טייל-רעטילימ יד זא ,סוסקול

 ."ןלייווראפ ,

 -אמ ןוא רעטעברא עקיטיונ יד טלעטשענוצ טָאה "טארדןדוי,, רעד

 -ָאק ,ןלאז עסיורג ןרָאװעג ןפאשעג זיוה םעד ןיא ןענעז סע ןוא ןלאירעט
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 װװָא כָאט סנעש ט ןברוח

 ייב ןענופעג רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,לבעמ עטסנעש סָאד .ןרעמיצ ןוא ןרָאדיד

 ןשירעטילימס ןראפ ןעמונענוצ "טאר-ןדוי, רעד טָאה ,ןדיי עטסכייר יד

 -אוויד עשיסרעּפ טימ ןרָאװעג טקעדאב ןענעז ןליד יד ."זיוה-גנולייווראפ ,

 "וצ ןוא ןלאז יד ,רעדליב ערעייט ןוא סמיליק טימ טריצאב טנעוו יד ,ןענ

 ,ןלָאדנארישז ןוא ןּפמָאל עטסנעש יד ךרוד ןרָאװעג ןטכיולאב ןענעז ןרעמ

 ןרָאװעג טלעטשעגניירא ןענעז סע .ןעמוקאב טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ

 קיטיונ זיא סָאװ ,ץלא ןוא גייצטעב ,סעדדלָאק ,ןטעב ,סעפָאס עקידסוסקול

 .?לַאקָאל-גנולייוװראפ , אזא ןיא

 -םעשאב ןעוועג ןענעז טיילכאפ עשידיי עטסעב יד ןופ רעקילדנעצ

 .ןכָאװ עננאל טעברא רעד טָא ייב טקיט

 סָאד ןכוזאב טפָא טנעלפ ןאמטּפיוה-טָאטש ןופ רעטערטראפ רעד

 א ןעמונעגטימ דימת טָאה רע .ןרָאװעג טריטנַאמער זיא סע תעשב ,זיוה

 "רעטנוא ,רעטעברא עשידיי יד ןסימשענ טָאה רע רעכלעוו טימ ,"עטורציּפש ,

 .טעברא רעד ןיא ייז קידנגָאי

 -ןדוי; רעד ךָאנ טָאה ,טנדרַאעגנייא ןעוועג זיא לאקאל רעד ןעוו

 ראפ שעוװ ענעדייז עטסרעייט יד ןלעטשוצוצ לעפאב םעד ןעמוקאב "טאר

 רעד טָאה ,קיטראפ ןעוועג זיא םורא ןוא םורא ץלא זא ןוא ,ןעיורפ יד

 טנאה רעד ןיא "עטורציּפש , רעד טימ ןאמטּפיוה-טָאטש ןופ רעטערטראפ

 "! טמַאקנעװ ריא סָאד ,טכאמ ,ןעדוי , : ל?עפאב א ןבענעג

 ןזייוו טרָאד טרָאטעג טשינ ךיז ריי םוש ןייק טָאה ןָא גָאט םעד ןופ

 .זיוה םעד ראפ

8 

 ָאּפאמשעג רעד ןופ לגענ יד ןיא

 -אלפענ טָאה 10 רעמונ סאנ-יקסניליק ףיוא זיוה יינ ןייש א רעביא

 ןיא ןָאפ יד .ץיירקנקאה ןסיורג א טימ ןָאפ עטיור עננאל א טרעט

 -ענוצ טלָאװ יז יו ,קורדנייא םעד טכאמעג טָאה סע זא ,סיורג יוזא ןעוועג

 .ןינב ןקיקָאטש-יירד ןצנאג םעד טקעד

 ."ָאּפאטשעג , רעד ןופ ָארויב יד ןעוועג זיא סָאד
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 א ג א װ ה 8 ? שש

 רעד ראפ ךָאנ טרעהענ טאהענ רימ ןבָאה ,זיא ָאּפאטשענ סָאװ

 ,רענגעק עשיטילָאּפ ערעייז ןדרָאמ ןוא ןגָאלש טײלדָאּפאטשעג יד ; המחלמ

 -ּפֶא יד ןוא טיוט ןעייז ייז ; סרענאל-עיצארטנעצנָאק ןיא ייז ןקיניײּפראפ

 א ןיא ייז ןופ רעדעי .ּפָאקןטיױט א ןזיא ןרידנומ ערעייז ףא גנונעכייצ

 .תומה ךאלמ

 ףיוא ןליפ ןוא טנעָאנ רעד ןופ ןעז טנָאקענ רימ ןבָאה טָא רעבָא

 :ןיא ָאּפאטשענ סעכלעזא סָאװ ,טיוה רענענייא רעד

 ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי ?ייט א ןעוו ,גָאטימכָאנ תבש א ןיא לָאמנייא

 -עגסיורא ךיז טײל-ָאּפאטשעג ןבָאה ,םישובלמ ערעסעב ןיא ןוטעגנָא ,סאג

 -ונעגפיונוצ ןבָאה ייז .ןעיורפ ערעטלע ןוא עגנוי ףיוא געיעג א ןיא טזָאל

 סע ּוװ ,ץאלּפטטארטסינאמ םוצ טריפענקעווא ןוא עּפורג ערעסערג א ןעמ

 ָאד .ןכאז ערעדנא ןוא םייל ,רענייטש ,לגיצ --- ?אירעטאמ-יוב ןנעלענ זיא

 רעדָא ןעלטנאמ-רעטניוו ערעייז ןוטוצסיוא ןעיורפ יד ןליופאב ןעמ טָאה

 וצ ןעמענ ךיז ןוא ץאלּפ םענעּפָא ןפיוא טייז א ןיא ייז ןגיילקעווא ,ןצלעּפ

 ןופ רענייטש ןוא לגיצ יד ןגָארט ןיא ןענאטשאב זיא עכלעוו ,טעברא רעד

 טָאה ןעמ ןענאוונופ ,טרָא ןבלעז ןפיוא קירוצ ךָאנרעד ןוא ץאלּפ קע ןייא

 .ןעמונעג ייז

 ךיז טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעייגייבראפ עכעלטסירק יד

 ,ןעיורפ יד ןופ טכאלעג ןוא טכאמעג קזוח ןבָאה ,לקאטקעּפס םוצ ןקוקוצוצ

 .ןרָאװעג טקידיילאב ןוא טרעטאמעג ןפוא ןלאטורב אזא ףיוא ןענעז סָאװ

 טשינ .טרעהעגפיא ןקינייּפ סָאד טָאה ,רעטסניפ ןרָאװעג זיא סע ןעוו טשרע

 ןענעז ןעלטנאמ ךס א ,ןעלטנאמ ערעייז ןענופעג קירוצ ןבָאה ןעיורפ עלא

 ןשטייד יד ןבָאה ץאקּפ ןופ ןייגסיורא םייב .ןרָאװעג טביורעגוצ ןומה ןכרוד

 -כרודא ןעיורפ יד טזָאלעג ןטימ ןיא ןוא ןעייר ייווצ ןיא טלעטשעגסיוא ךיז

 טימ טָאה םורא ןומה רעשיליוּפ רעד .סעטורציּפש טימ ייז קידנגָאלש ,ןיינ

 ילדיז ןוא-ךָאטש טימ ןעיורפ ענעגָאלשעג יד טיילגאב ןוא טכאלעג האנה

 ןופ םעט םעד טריּפשרעד םורא יוזא ןבָאה ןעיורפ עשידיי יד .רעטרעוו

 עשיליוּפ עשימייה יד ןופ ךיוא רָאנ ,ןשטייד יד ןופ רָאנ טשינ גנורעדינרעד

 .רעגריבטימ

 ןופ שדוח-רעטניו ןבלעז םעד טָאה טאט עשינאגילוכ עכעלנע ןַא
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 הזו ָא כָאט סנעש ט ןברו ח

 ענייז טימ סארבמא ריציפָא-עירעמראדנאשז רעד טריפעגכרוד 1959 ףוס

 ; םירבח

 טלגנירעגמורא טייל יד ןבָאה טכאנייב ףלעווצ רענייז א לָאמנייא

 ןעמוקסיורא דלאב ןלָאז ןדיי עלא זא ,ןליופאב ןוא ןסאג עשידיי עכעלטע

 יד ןיא ןביילב ןלעװ סָאװ ,יד ןסישרעד וצ קידנעָארד ,קראמ םעיינ םוצ

 38 ייב ,יינש ןפיט ןיא טלעטשעג ךיז ןוא סיורא ןענעז עלא .ןעגנוניוװ

 -ענ יוזא ןענעז עטקיניײּפעג יד .טניו ןפראש ןוא רעטעוו קיטסָארפ

 םענאגילוכ יד ייז ןבָאה טלָאמעד טשרע ,גָאטראפ רענייזא 9 זיב ןענאטש

 טרעדָאפעגפיוא עלא ןענעז טרָאד .עמראזאק רעד ןיא ךיז וצ טריפעגקעווא

 -יילק יד ןיא טכוזעג ןבָאה ןעמראדנאשז יד .טעקאנ ןוטוצסיוא ךיז ןרָאװעג

 טאהעג רָאנ טָאה סָאװ ץלא ןוא ךעלרעגניפ ,סרענייז ,טלעג ןעמונעגוצ ,רעד

 -רעדינא ןעמראדנאשז יד ךרוד ןענעז ןעיורפ עטעקאנ יד .טרעוו א סעּפע

 יד .גנוכוזרעטנוא רעמיטניא ןא וצ ןשיט יד ףיוא ןרָאװעג ןפרָאװעג

 טשרע טלָאמעד .טנווֶא רענייזא 6 זיב טרעיודעג יוזא ןבָאה ןעגנוקינייּפ

 -בלאה ,ענעכָארבעצ-שיזיפ ןוא שילארָאמ ,עטקידיילאב ,ןעיורפ יד ןענעז

 .ןרָאװעג ןפרָאוװעגסיורא טרָאד ןופ ענעוטעגנָא

 -ןדוי ןיא ןעמוקעג ןענעז ןעיורפ ערעייז טימ ןדיי ענעטילעג יד

 "טאר-ןדוי, רעד רעבָא .עירעמראדנאשז רעד ףיוא ןגָאלקאב ךיז "טאר

 טאהעג זיולב טָאה "טאר-ןדוי, רעד .ןפלעה טנעקעג טשינרָאג ייז טָאה

 טכאמ רעד ןופ ןלעפאב יד זא ,ןדיי ענייז טימ גנידלא ןוט וצ טכער סָאד

 טאהעג טשינ רעבָא טָאה רע ,ןרעוו טריפענסיוא ךעלטקניּפ ןוא ךינ ןלָאז

 יד ןעוט ןשטייד יד סָאװ ,תולווע ןגעוו ןרינעוורעטניא וצ טכער םוש ןייק
 טרו

 יא 4 *

 ןא טימ ןרָאפעגוצ טײלדָאּפאטשענ ןענעז גָאטימכָאנ םענרומכ א ןיא

 .רענשטנעל ןעמָאנ ןטימ דיי ןסיוועג ַא וצ סאג-ידלַאביראג ףיוא ָאטיוא

 ןבָאה טײל-ָאּפאטשעג יד ןוא םייחרעדניא ןעוועג טשינ דארג זיא רעשטנעל

 יו יוזא .ןקעטש א ןבעג ייז לָאז רענשטנעל יורפ יד ,טרעדָאפעג ?כ-םדוק

 -נערב טזומעג יורפ יד טָאה ,ןקעטש ןייק ןענופעג טשינ ךיז טָאה בוטש ןיא

 :טייל-ָאּפאטשעג יד ןוא רענשטנעל ןעמוקעננָא זיא לייוורעד .ןכש א ןופ ןעג
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 א ג א װ ה מ ? ש

 ןענאוו ןופ ,רעמיצ א ןיא ןעמונעגניירא יורפ רעד טימ ןעמאזוצ םיא ןבָאה

 סָאד .ןעיירשעג ןוא ּפעלק טרעהרעד דלאב טנאוו רעד ךרוד טָאה ןכש א

 ןגָאלשעג ,טכארבעג טָאה יורפ יד סָאװ ,ןקעטש םעד טימ ןשטייד יד ןבָאה

 "! ןןטנאילירב ,דלָאג ,טלעג ביג, ןגירשעג ןוא ּפָאק ןרעביא ןרענשטנעל

 עלא ןוא גנוריצ סָאד ןעמונעגסיורא ,קנעש יד טנפעעג טָאה קלָאּפרָאּפ סָאד

 ץלא ייז ראפ זיא סָאד רעבָא ,ןטידנאב יד ןבעגעגקעווא ייז ןוא ןכאז-טרעוו

 ןרענשטנעל ףיוא ןרעװלָאװער יד טלעטשעגנָא ןבָאה ייז ןוא קינייװ ןעוועג

 "עג ןאד ןיא יורפ יד .טנאוו רעד וצ ןעיירדוצסיוא ךיז ןליופאב םיא ןוא

 ןאד .ןבעל סָאד ןאמ םעד ןעקנעש וצ טעבעג א טימ סיפ יד וצ ייז ןלאפ

 ןגיילקעווא ךיז ןוא טעקאנ ןוטוצסיוא ךיז ןאמ םעד ןליופאב ייז ןבָאה

 רע ןעוו ןוא ןגָאלש ךעלרעדרעמ ןעמונעג רעדיוו םיא ןבָאה ייז .שיט ןפיוא

 לָאז יז ,יורפ יד ןעגנּוװצעג ייז ןבָאה ,םירוסי ראפ טעשטרוקעג ךיז טָאה

 -רָאּפ סָאד .ןפראוו טשינ ךיז לָאז רע ידכ ,סיפ יד ייב ןטלאהוצ ןאמ םעד

 ןעגנאגרעד ןענעז תולוק יד ןוא ןגירשעג ןוא טנייוועג ךעלקערש טָאה קלָאפ

 זא ,טייקדליוו אזא ןיא ןיירא ןענעז רעדרעמ יד רעבָא .סאנ רעד ףיוא זיב

 -עקראטש ץלא ,ןגירשעג ןוא טנייוועג ןבָאה תונברק ערעייז רעמ סָאװ

 .רעּפרעק ןטעקאנ סדיי םעד רעביא ןקעטש ןטימ טּפאלקעג ייז ןבָאה

 ךיז רעצ ןופ ןוא טנייוועג ךעלקערש ןבָאה ךיק ןיא רעדניק סרענשטנעל

 ןיא ןלאפעגקעווא דיי רעד זיא ףוס םוצ .בייל ןופ םישובלמ יד ןסירעג

 -רעד ֹוצ םיא ידכ ,רעסאוו ןסָאנעג םיא ףיוא טָאה יורפ יד ןוא תושלח

 ןבָאה ,טשינ ךיז טריר רע זא ,ןעזענ ןיוש ןבָאה רעדרעמ יד ןעוו .ןרעטנימ

 .ץראווש ןרָאװענ זיא בייל ןייז זיב ,ןגָאלשעג ץלא ךָאנ םיא ייז

 ּפעלק רָאּפ א טגנאלרעד יורפ רעד ךָאנ ייז ןבָאה ןײגקעװַא רעייז רַאפ

 -עג ןיא ןעמוק ייז ןלָאז גָאטימכָאנ 4 רענייזא ןגרָאמ זא ,טגָאזעגנָא ןוא

 .ןכַאז-טרעוו יד ןעגנערבטימ ןוא ָאּפאטש

 ןביוהעגנָא םינכש ןבָאה ,קעווא ןענעז ןטידנאב-ָאּפאטשעג יד ןעוו

 םעד טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד א ןפורעג טָאה ןעמ .ןעוועטאר וצ דיי םעד

 -נייא םיא ןסייהעג ןוא ןעגנוצירּפשנייא טכאמעג רענשטנעל םענעגָאלשעצ

 טָאה ,ןעמוקעג ךיז וצ לסיבא ןיא רע ןעוו .רעכעלייל עסאנ ןיא ןעלקיוז

 ןענעק סנגרָאמוצ לָאז רע ,ןכאמ וצ ךעלגעמ יוזא יוװ ,ןגרָאז ןביוהעגנָא ןעמ
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 הװ ָא כָאט סנעש ט ןבווהח

 -סעווא םעד ראפ טגָאזעגנָא ןבָאה רעדרעמ יד יו ,טמאדָאּפאטשעג ןיא ןייג

 .ןייג

 "רעד ןוא טאר-ןדויג ןיא קעווא ןענעז טייל-החּפשמ סרענשטנעל

 טָאה "טאר-ןרוי, ןופ סעזערּפ רעד .ןעשעג ייז ייב זיא סע סָאװ ,טלייצ

 ? ָאּפאטשענ רעד ןנעק ןוט רע ןָאק סָאװ .ןעלסקא יד ןביוהעג זָאלפליה זיולב

 סעּפע טָאה רעכלעוו ,בירנייוו ןעמָאנ ןטימ דיי א םענייא וצ קעווא ייז ןענעז

 טרָאד טנעקעג ןוא ָאּפאטשענ רעד ןיא ןטפאשטנאקאב עסיוועג טאהעג
 .הרזנ א טלעג טונ ראפ ןעײרשּפָא לָאמלייט

 ; ּפָאק ןטימ טיירדעג זיולב לאפ םעד ןיא טָאה בירנייוו ךיוא רעבָא

 עבלעז יד טימ ןדער וצ טייקכעלנעמ יד ןבָאה טעװ רע יצ ,טשינ טסייוו רע

 ךיז טעו רע רעבָא ,ןרענשטנעל ייב ןעוועג ןענעז סָאװ ,טײלדָאּפאטשעג

 .ןזָאל רָאנ ךיז טעוו סע ביוא ,ןוט וצ סעּפע ןעימאב

 זיא ,העש עטמיטשאב יד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע ןעוו ,סנגרָאמוצ

 יורפ ןייז .טעב ןופ סיורא ימ סיורנ טימ רענשטנעל רעקנארק-רעווש רעד

 -ענפיורא ןוא ּפערט יד ןופ טריפעגנּפָארא ,ןוטעגנָא םיא ןבָאה רעדניק ןוא

 רעטכָאט ןייז .טנָאקעג טשינ רע טָאה ןציז --- עקשזָארד רעד ףיוא טלעטש

 קעווא ייז ןענעז יוזא ןוא ןלאפמוא טשינ לָאז רע ,ןטלאהעגוצ םיא טָאה

 .טלעג ןוא גנוריצ-ןעילימאפ סָאד קידנעמענטימ ,טמא-ָאּפאטשעג ןיא

 ןעמוסאבפיורא ךיז םיוק בייל טקידעשעצ ןייז טימ טָאה רענשטנעל

 -עג טריפעגניירא זיא רע .זױה-ָאּפאטשעג םעד ןופ קָאטש ןטייווצ ןפיוא

 סָאװ ,ןעניושראּפ ייווצ יד ןסעזעג ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,רעמיצ א ןיא ןרָאװ

 : ןבעגעג גערפ א םיא טָאה רענייא .ןנָאלשענ קירוצ גָאט א טימ םיא ןבָאה

 רעוו ןוא ? רעכעל יד ןופ דלָאנ סָאד טּפעלשענסיורא ןיוש וטסָאה ---

 .ןירעטיילנאב סרענשטנעל ףיוא ןזיוועגנָא רע טָאה --- ? יז זיא

 רע -- רעטכַאט יד טרעפטנעעג טָאה --- ,רעטָאפ ןיימ זיא סָאד --

 .ןעמוקרעהא ןפלָאהעג םיא ךיא בָאה ,ןיינ טשינ ןיילא ןָאק

 רעדרעמ ייווצ יד .ןכאז עטכארבעגנטימ יד טניילענסיורא ןבָאה ייז

 ענעטנאילירב ,םיצפח ענעדלָאג יד ןעמונענוצ ,יונענ טקוקאב גנידלא ןבָאה

 הרונמ רעד טימ רעטכייל ענרעבליז יד ןנעקאד ,טלעג סָאד ןוא ךעלרעגנניפ

 ,לטעצ א ןבירשעגנָא טָאה טייל ייווצ יד ןופ רענייא .ןבעגעגקירוצ ייז ןבָאה

 בייוש , :ןוטעג גָאז א ןוא שיט ןפיוא טניילעגרעדינא טָאה רע ןכלעוו
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 א ג א װ ה 8 ? ש

 סָאװ קידנקוק טשינ ,ןבירשענרעטנוא ךיילנ טָאה רענשטנעל "! רעטנוא

 טסייה סע ןוא טנעיילעגרָאפ טרעוו לטעצ רעד .ןבירשענ זיא ?טעצ ןיא

 ןענעז רענשטנעל דיי םעד ןופ גנוניווו רעד ןיא עיזיווער א תעשב זא ,טרָאד

 םעד תבוטל טריזיווקער ןרעוו עכלעוו ,סעטָאלז טנזיוט ןרָאװעג ןענופענ

 -נוה ייווצ יו רעמ ןבָאה טשינ רָאט דיי א זא ,"ץעזענ, ןטיול ךייר ןשטייד

 .םינמוזמ ןיא סעטָאלז טרעד

 ,רענעדירפוצ א ,םייהא קעווא רענשטנעל זיא לטעצ ןקיזָאד םעד טימ

 א טעב וצ ןגעלענּפָא ןיא ןוא ,טקידנעעג "טוג, ךָאנ ךיז טָאה סע סָאװ

 .טלייהראפ ךיז ןבָאה בייל ןייז ףיוא ןדנגוו יד זיב ,טייצ שדוח

* 6 * 

 םיא ןופ .רעגירק ןסייהעג טָאה ָאּפאטשענ רעד ןופ רעריפנָא רעד

 יו גָאט ןטשרע ןיא דלאב .תורצ עסיורג ןייטשוצסיוא טאהעגנ ןדיי ןבָאה

 -ייר ןלָאז רעניווונייא עשידיי יד ,ןליופאב רע טָאה ,ןזיוואב ךיז טָאה רע

 -וּפ עקיטציא זיב יד ןופ החנשה רעד רעטנוא ןסאג יד ןוא רעזייה יד ןקינ

 ןדיי יד טרילָארטנָאק ןיילא רע טָאה ןגרָאמירפ ןדעי .רעטכעוו-זיוה עשיל

 יו גנוטכא טוג ןביג רעטכעוו-זיוה יד יצ ,טקוקעגנכָאנ ןוא טעברא רעד ייב

 ןרעטאמ וצ םינפוא עיינ ןענופענסיוא גָאט ןדעי טָאה רע ,ןטעברא ןדיי יד

 ןסייהעג רע טָאה לשמל לָאמנייא .רעניווונייא עשידיי יד ןקירעדינרעד ןוא

 ןא ,קירוצ ךָאנרעד ןוא ןרעדנא ןפיוא טרָא ןייא ןופ רענייטש ןפראוו

 דע טָאה יוזא ןוא "טעברא, עכעלנע ןא טכוזעגסיוא רע טָאה לָאמ רעדנא

 ןבָאה ןעיורפ עשידיי יד .קיטש עשיטסידאפ עיינ ןדנופרעד לָאמ סעדעי

 ערעדנא ןוא ּפערט יד ,רעזייה יד ןופ ןטעזָאלק עניימענלא יד ןשאוו טזומעג

 .רעטרע עקיצומש

 עכלעוו --- רעטכעוודזיוה יד ,ןליופאב רע טָאה רעזייה עשידיי יד ןיא

 יד ןופ תוריד יד ןיא ןעיצניירא ךיז ןלָאז -- ןקאילָאּפ ןעוועג עלא ןענעז

 .רעטכעוויזיוה ערעייז ןופ תוריד יד ןיא םיטאבעלאב יד ןוא םיטאבעלאב

 א ןליופאב רע טָאה םיטאבעלאב עכעלטסירק ןֹופ רעדיוו רעזייה יד ןיא

 ךיז ןוא רעטכעוודזיוה םעד גנוניווװ ןייז ןבענוצקעווא רָאטאקַאל ןשידיי

 גנוניווו-טאווירּפ ןייז ךיוא .גנוניווװו סרעטכעוו-זיוה םעד ןיא ןעיצניירא
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברותח

 ןייז ּוװ ,זיוה עצנאג סָאד ןוא ןקינייר ןוא ןעמיורפיוא טזומעג ןדיי ןבָאה

 ,עטורציּפש א טימ ןעגנאגעגמורא דימת זיא רע .ןענופעג ךיז טָאה גנוניווו

 ,ריי ןקידנעייגייבראפ ןדעי ןגָאלשעג ןוא יילב ןוא טָארד ןופ ןטכָאלּפעג

 .דניק ןוא יורפ

 טמיטשאב ןענעז עכלעוו ,"ןשטייד-סקלָאפ , יד ןפלעה ךיוא טגעלפ רע

 סָאד ןריסאקנייא ,רעזייה עשידיי יד ןיא ןרָאטארטסינימדא ראפ ןרָאװעג

 טגעלפ "שטייד-סקלָאפ , םעד טימ רע .ןרָאטאקָאל עשידיי יד ייב טלעג-הריד

 טרָא ןפיוא ןיוש ךיז ןלָאז ןדיי עלא זא ,ןלעפאב ןוא זיוה א ןיא ןייגניירא

 -ָאּפאטשעג רעד ייז טָאה ,ףיוה ןפיוא ּפָארא ןענעז ןדיי יד ןעוו .ייז וצ ןדלעמ

 ןקיטפינ ןייז ןדעי ןיא טזיּפשעגניירא ,ייר א ןיא טלעטשעגסיוא ןיושראּפ

 -ניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ --- דישרעטנוא ןא עלא ןגָאלש ןעמונעג ןוא קילב

 ןבעגעג ייז רע טָאה ךָאנרעד .טולב טימ ןסָאנאב ךיז ןבָאה ייז זיב ,רעד

 טכיזפיוא רעד רעטנוא טרָא וצ טרָא ןופ רענייטש ןפראוורעביא : טעברא

 .רעטכעוודזיוה ןשיליוּפ ןופ

 ןופ טרעטאמראפ ןעוועג ןיוש ןענעז ןדיי יד ןעוו ,העש ייווצ א ךָאנ

 -ענ רעדיוו ,ייר א ןיא טלעטשענסיוא לָאמאכָאנ ייז רע טָאה ,טעברא רעד

 סָאד !טניה ריא :; ןושלה הזב עדער א ןטלאהענ ןוא ּפעק יד רעביא ןגָאלש

 ראפ ךָאנ וצרעד ןוא גָאט ןקיטנייה ןזיב קידלוש טנעז ריא סָאװ טלעג-הריד

 טלָאז ןָא טנייה ןופ ןוא .ןגיילסיורא דלאב ָאד ריא טלָאז ,סיוארָאפ שדוח א

 ("שטייר-סקלָאּפ , ןפיוא קידנזייוונָא) רעה ןשטייד םעד וצ ןנָארטניירא ריא

 .סיוארָאפ ןיא טלעג סָאד

 -ימדא םעד ייב ןנעלעג דלאב זיא טלעג סָאד זא ,ךיז טייטשראפ סע

 וצ טאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןרָאטאקָאל יד ראפ .שאט ןיא רָאטארטסינ

 ןופ ןרעוו וצ רוטּפ רעלענש סָאװ ידכ ,טלָאצאב ערעדנא ןבָאה ,ןלָאצאב

 .טייל יד

 -ייצ עשטייד יד ןיא טנעיילעגנ רימ ןבָאה םורא טייצ רעצרוק א ןיא

 -ָאּפאטשענ ראפ ןרָאװענ טמיטשאב זיא רענירק רעקיזָאד רעד זא ,ןעגנוט

 טשרע רימ ןבָאה לָאמאטימ ."טנעמענרעוווג לארענעג , ןצנאנ ןרעביא ףעש

 ,טאהעג ָאד ןבָאה רימ ןאמ "ןסיורג , א ראפ סָאװ ,ןעזרעד

 * : יא
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 ןשטייד ןעמונראפ סנטסָאּפ-רעריּפנָא יד ןבָאה ָאּפאטשעג רעד ןיא

 סלא טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז ןקאילָאּפ ."ןשטייד-סקלָאפ , לייט א ןוא

 .ןטנעגא-םייהעג

 א ןעוועג המחלמ רעד ראפ זיא סָאװ ,רענייא ןענופעג ךיז טָאה סע

 ןרָאװעג רע זיא עיצאּפוקַא רעשטייד רעד רעטנוא ,טנאיצילַאּפ רעשיליוּפ

 טנעקעג טוג טָאה רע .יקסלעבַאש ןפורענ ךיז טָאה רע ."שטייד-סקלָאפ , א

 םענ א בייהנֶא ןיא דלאב ךיז טָאה רע .טָאטש רעזדנוא ןופ ןשטנעמ יד

 טדערעג .רעריפנָא רעד ןעוועג רע זיא סעיזיווער עלא ייב .ןדיי וצ ןוטעג

 טסעב ןייז .ךעלרעדרעמ רע טָאה ןדיי ןנָאלשעג ןוא שטייד רָאנ רע טָאה

 ןופ רעירפ סיורא טשינ זיא רע .טולב שידיי ןעז וצ ןעוועג זיא ןגינעגראפ

 .לּפירק א ראפ טכאמענ ןצימע טרָאד טשינ טָאה רע זיב ,בוטש רעשידיי א

 יא 4 ִ*

 ךיא ריּפשרעד גנילצולּפ .סאג ןיא סיורא ירפרעדניא לָאמא ןיב ךיא

 רימ ראפ עזרעד ןוא סיוא ךימ יירד ךיא .םערָא ןיימ ףיוא טנאה ערעווש א

 : רימ וצ טגָאז רע .ןטמאאב-ןאב ןשיליוּב א ןייטש

 ! דיי א ךָאד טסיב וד ? דנאב-םערָא ןייד וטסָאה ּווו --

 -ראפ בָאה'כ זא ,עזרעד ןוא םערָא ןטכער ןיימ ףיוא קוק א וט ךיא

 דלאב ךימ טסייה רעטמאאב-ןאב רעד .דנאב-םערָא יד ןניילוצפיורא ןסעג

 טריפ סָאװ ,ןיושראּפ םעד לייצרעד ךיא ,טאיראסימָאקיײיצילַאּפ ןיא ןריפ

 -וצפיורא ןסעגראפ ןוא שובלמ רעדנא ןא ןוטעגנָא טנייה בָאה ךיא זא ,ךימ

 טשינ רָאט ןעמ .טשינ רעבָא םיא טריסערעטניא סָאד .דנאב-םערָא יד ןנייל

 ,ָאּפאטשעג רעד ןופ זיא רעטמאאב-ןאב רעד ,רע טגָאז ,סנגירעביא .ןסעגראפ

 .ןרעוו טריפעגסיוא זומ לעפאב ןייז

 -נרירושזיד רעד ,ייצילָאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ לאקָאל ןיא ןָא ןעמוק רימ

 ךיז ןרעפטנעראפ ןיימ ךָאנ ןוא סיוא ךימ טרימיטיגעל טנאיצילָאּפ רעקיד

 סָאד סיורא גייל ךיא ןעוו .ףָארטש-טלענ עניילק א רימ ןופ רע טננאלראפ

 -ייציִלַאּפ רערעכעה א רעמיצ ןטייווצ א ןופ ךיז טזייוואב ,שיט ןפיוא טלעג

 קידנרעה ןוא ,טעדניירפאב לָאמא ןעוועג רימ טימ זיא רעכלעוו ,רעטמסאאב

 -ראפ ןרעוו סָאװ ןדיי, : ץרוק רע טרעלקרעד ,ךיז טלדנאה סע סָאװ ןגנעוו
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 וִא כָאט ס נעש ט ןברוהח

 ךיא .,"ָאּפאטשעג ןיא ןרעוו טקישעגּפָא ןפראד ,רעדנעב-םערָא ןָא ןטלאה

 ךיז ףיוא טאהעג טשינ טנייה בָאה ךיא סָאװראפ ,ןקידייטראפ ךימ ווּורּפ

 וליפא ךימ ?יוװ רעניימ "טניירפ, רעקיטכענ רעד רעבָא ,דנאב-םערָא יד

 ,ןעמוק טעװ ראסימָאק רעד זיב ,ךימ טלאהראפ ןעמ .ןרעהסיוא טכער טשינ

 לָאז ןעמ וא ,"טניירפ , רעקילָאמא ןיימ ךיז טימַאב ,טמוק רענעי ןעוו ןוא

 .ָאּפאטשענ ןיא ןקישקעווא ךימ

 ,ָאּפאטשעג ןיא ךימ ןעמ טריפ ייצילָאּפ רעשיליוּפ ןופ ךאוו א רעטנוא

 ."ךערבראפ , ןיימ טייטשאב סע סָאװ ןיא ,רעביא-ןביג ןטנאיצילָאּפ יד נו

 דנומ, :ל?לעפאב א ךיא םוקאב ,ןרעפטנעראפ וצ ךימ ווגרּפ ךיא ןעוו

 טריפעגּפָארא ךיא רעוו ןשאט יד רימ ייב ןקידיילסיוא ןכָאנ ןוא ?! ןטלאה

 ,עלעצ א ןיא ןסָאלשראפ ןוא רעלעק א ןיא

 יירד ןוא טיירב יד רעטעמ ןייא ןופ לרעמעק א ןיא ךימ עזרעד ךיא

 עלָאמש עגנאל א יװ רעמ טשינ טרָאד ךיז טניפעג סע .גנעל יד רעטעמ

 טניפעג טיפוס םייב ,ענרענייטש א זיא ענָאלדָאּפ יד .רעמע ןא ןוא קנאב

 סע .טעוועטארקראפ ןוא ךלאק טימ טרימשראפ ,לרעטסנעפ ןיילק א ךיז

 .קסינוז דארג זיא סאג רעד ףיוא סָאװ טקוקעג טשינ ,טלאק ךעלקערש ָאד זיא

 רעהרעד ךעלדנע .טלעק ןיא ןוא רעגנוה ןיא ךעלעמאּפ ךיז ןעיצ ןעהעש יד

 "! סיורא, :?עפאב א םוקאב ךיא ןוא ךיז טנפע ריט יד .טירט ערעווש ךיא

 ןעוועג ןיב ךיא וװ ,רעמיצ ןבלעז םעד ןיא ןיירא רעדיוו ךימ טריפ ןעמ

 ןבלעז םעד ןיא .ןאמ רעטדיילקעג-ליוויצ א ךיז טניפעג טרָאד .גָאטימראפ

 זיא סָאד, ,רימ ףיוא קידנזייוו ,טנָאז רע .בירנייוו ךיז טזייוואב טנעמָאמ

 טרנעוו רעליוויצ רעד ."ןטעבענ טנייה בָאה ךיא ןכלעוו ראפ ,ןיזוק ןיימ רע

 רָאנ ,רנאב-דנאש יד ןגָארט טשינ וטסליוװ סָאװראפ , :זייב רימ וצ ךיז

 "? טסירק סלא ןייגנָא טסליוו

 ןיא טזָאלעגרעביא טנייה בָאה ךיא ןכלעוו ,לטנאמ ןיימ קרעמאב ךיא

 זא ,ייטשראפ ךיא .,דנאב רעד טימ קנאב א ףיוא ָאד טניל ,גנוניווװ ןיימ

 זיא דנאב יד יצ ,ןעז וצ ידכ ,לטנאמ ןיימ ןעננערב טזָאלענ ייז ןבָאה סָאד

 -פיורא ןסעגראפ בָאה ךיא זא ,רעדיוו ךימ רעפטנעראפ ךיא .ןאראפ טרָאד

 -ָארויב ןייז ןופ סיורא טמענ רעליוויצ רעד .םערָא ןפיוא דנאב יד ןגיילוצ

 ; טגָאז ןוא רימ םיא טזייוו רע ,קישטנאק םענעטכָאלפעג ןננאל א שיט

 ןעמוקאב וטסלָאװ ,ןיזוק סבירנייוו ןייז טשינ טסלָאז וד ןעוו --
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 א ג א װ ה 3 ? שש

 -םערָא ןָא ןרעוו טּפאכעג לָאמא ךָאנ טסעוו וד ביוא רעבָא ! ץימש קיצנאווצ

 ןרעטש ןפיוא ןענערבסיוא ןזייא קידנעילג א טימ ןסייה ריד ךיא לעװ ,דנאב

 .דוד ןגמ ןשידיי ןייד

 רעטכייל ךיא בָאה ,זױה-ָאּפאטשעג ןופ סיורא ךעלדנע ןיב ךיא ןעוו

 .טמעטָאעגּפָא

21 

 הלוזנ ןוא ןעגנונלָאפרַאפ

 עשילוּפ עלא ןזא ,ננודלעמ א ןבעגעגסיורא טָאה טכאמ עשטייד יד

 ראפ ןעמונראפ ןבָאה ייז סָאװ ,סנטסָאּפ יד וצ ןרעקקירוצ ךיז ןלָאז עטמאאב

 .עיצאּפוקא רעד

 ןרָאװעג ןגיוצעגניירא קירוצ עטמאאב עשיליוּפ יד ןענעז ךיג רָאג

 שטייד א ןענופעג ךיז טָאה טמא ןדעי ןופ גנוריפנָא רעד ייב .ןטמא יד ןיא

 .שטייר-סקלָאפ א ןעוועג זיא רעטעבראטימ רעטסטנעָאנ ןייז ןוא

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טעבראענ טָאה גנוטלאווראפ-טָאטש יד

 ךָאנ זיא עקלעב רעקיזָאד רעד .עקלעב לעוװאּפ רחוס ןשיליוּפ ןטנאקאב ןגיה

 ןיא רע ןוא טנענא רעשטייד א ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 ןדנוא וצ ןענעז ןשטייד יד רָאנ יו ,רעכלעזא ןרָאװעג לָאמ סָאד ךיוא

 ,טָאטש ןיא ןיירא

 ןבָאה עכלעוו ,עטנאקאב עשידיי ךס א טאהעגנ רע טָאה רחוס סלא

 ,טגָאזענּפָא טשינ טָאה עקלעב .,הבוט א ןטעב קיטכיזרָאפ טווורּפעג טציא

 .טכעלש טשינ ןוא טוג ןעוועג טשינ זיא רע .ןוטענ טשינרָאג ךיוא רעבָא

 טָאה עכלעוו ,גנוטייצ עשיליוּפ א ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ןכיגניא

 -רעד וצ טימאב ךיז ןוא ןדיי ףיוא םילוזלז עטסכעלסעה יד טכעלטנפעראפ

 ןענעז ןדיי יד טימ ןעמאזוצ גנורינער עשיליוּפ ענעזעוועג יד זא ,ןזייוו

 לָאמא סָאװ ןרָאװעג זיא טעברא-ץעה עקיזָאד יד .המחלמ רעד ןיא קידלוש

 עלעווק עקיצנייא יד ןעוועג זיא גנוטייצ יד תויה ןוא .רעקיטפינ ןוא רעטפָא

 "עג טשינ ןבָאה ןרָאטקַאדער יד .רענעייל ךס א טאהעג יז טָאה ,סעיינ ןופ
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 וװָא כָאט סנעש ט ןברוה

 ייב ןבָאה סע תמחמ ,רעטעבראטימ ןעניפענוצסיוא ןטייקירעווש ןייק טאה

 .ןטימעסיטנא עשיליוּפ ןייק טלעפעג טשינ לָאמנייק זדנוא

 רעד וצ קנארפ .רד רָאטאנרעבונ-לארענעג םעד ןופ ףורפיוא ןא ןיא

 ןגעק עצעה עקיטפיג ןייק טלעפעג טשינ ךיוא טָאה גנורעקלעפאב רעשיליוּפ

 וצ קלח ריא ןגָארטעגוצ טָאה ייצילַאּכ עשיליוּפ ענעזעוועג יד ךיוא .ןדיי

 טכאמ עשטייד יד .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד יבגל ןעגנונלָאפראפ יד

 יז קידנזָאלרעביא ,יײצילַאּפ עשילױוּפ עקידרעירפ יד טריּפורנרעביא טָאה

 -ַאב ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד .המחלמ רעד ראפ ןופ ןעמרָאפינוא עבלעז יד ןיא

 -ולָאּפ רעייז טריפעגסיוא ןבָאה ייז ,רעירפ סָאװ סעיסנעּפ עבלעז יד ןעמוק

 -וֵלַאּפ עשיליוּפ יד .ןעמראדנאשז עשטייד טימ ןעמאזוצ עיצקנופ עשיאייצ

 סָאװ טימ טסוװעג ןוא טָאטש ןיא שטנעמ ןדעי טנעקעג ןבָאה ןטנאיצ

 ןרָאװעג טלעטשעגנעמאזוצ רעבירעד ןענעז סע .ךיז טקיטפעשאב רענייא

 .טנאיצילַאּפ רעשילוּפ א ןוא םראדנאשז רעשטייד א : ךעלרָאּפ עכלעזא

 ןזיירּפ יד ןרילָארטנָאק סָאד טאהעג ךיוא ייז ןבָאה ןבאגפיוא ערעדנא ןשיווצ

 ןבעגעג גנוטכא ייז ןבָאה ?כ םדוק זא ,ךיז טייטשראפ .ןטפעשענ יד ןיא

 רעד .אטח א סעּפע ןענופענסיוא ןיוש דימת ןוא ןטפעשעגנ עשידיי ףיוא

 ןלייטנייא ךיז ןגעלפ םראדנאשז רעשטייד רעד ןוא טנאיצילַאּפ רעשיליוּפ

 רעד רעטנוא ןופ טכוזעגסיוא טָאה טנאיצילָאּפ רעד : "טעברא , רעד טימ

 רעקיזָאד רעד ןוא םראדנאשז םעד ןזיוועגנָא ןוא "ךערבראפ , א סעּפע דרע

 ייז סָאװ ,ןעמונענוצ ייז ןבָאה ךָאנרעד .טולב זיב ןנָאלשעג דיי םעד טָאה

 .ביור םעד טימ טלייטעצ ךיז ןוא טלָאװעג רָאנ ןבָאה

 לֹא 8

 ננורעקלעפאב רעשידיי רעטקינייּפענ ןוא רעטביורעגסיוא רעד ייב

 -נאה -ןסאג א ןענאטשטנא ןזיא סע .רעמ לָאמא סָאװ ןסקאוועג טיונ יד זיא

 -עג ןוא ןסאנ יד ןיא ןענאטשעג ןענעז ענעסקאוורעד ךיוא ןוא רעדניק ,?ד

 -אב ןטלאהעג טָאה ןעמ עכלעוו ,תורוחס טימ ?דנאה ןקידכעבענ א טריפ

 יד .ןטייקיניילק ערעדנא ןוא םידָאפ ,ןיראכאס ,ףייז ; ןשאט יד ןיא ןטלאה

 עניילק יד טגלָאפראפ תוירזכא רערעדנוזאב א טימ ןבָאה ןטנאיצילָאּפ

 יד ."לדנאה , םעד טָא טימ טקיטפעשאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק עשידיז
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 א ג א װ ה 8 ל שש

 -מוא ןענעק וצ ידכ ,רעדיילק-ליוויצ ןיא ןעוטרעביא ךיז ןגעלפ ןטנאיצילָאּפ

 -עג רעדניק עקיזָאד יד ןבָאה ייז ."םירחוס, עניילק יד ןלאפאב טכירעג

 לסיב סָאד ןעמונעגוצ ןוא ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ,דרע רעד וצ טרעדיילש

 ייז טימ ןייג טזומעג ךָאנ רעדניק יד ןבָאה םעדכָאנ .טלעג ןטימ הרוחס

 ןעמ סָאװ ,ןכאז טשער יד ןעמונענוצ טָאה ןעמ ּוװ ,ןרעטלע יד וצ םייהא

 .ןענופעג טרָאד טָאה

 טָאה עירעמראדנאשז רעשטייד ןוא ייציִלַאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ ץוח

 שינעקישנא ןייב א ךָאנ ןופ ןייטשוצסיוא טאהעג גנורעקלעפאב עשידיי יד

 -ַאֹּפ ןעוועג ןענעז "סרעּפיצ , יד ."סרעּפיצ , ןעמָאנ םעד טאהעג טָאה סָאװ

 ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ טבעלענ ןבָאה ייז .ןטכיש ענעדישראפ ןופ ןקאיל

 ,טקיטפעשאב סעּפע טימ ךיז טָאה סָאװ ,דיי רעדעי .ןדיי ייב ?טּפיצעג

 םיא ףיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,"סרעּפיצ , עכעלטע ןטלאהסיוא טזומעג טָאה

 "רעד ךיז ןוא טרינָאיּפשכָאנ טָאה "רעּפיצ , רעד .סעקוואיּפ יו טצעזעגנָא

 ןוא דיי םוצ ןעמוקעג רע זיא ןאד ,הרוחפ ןטלאהאב טָאה דיי א נו ,טסווװ

 טָאה ,טנָאזענּפָא םיא טָאה ןעמ ביוא .הרוחס ?ייט א רעדָא טלעגנ טרעדָאפעג

 רָאנ ,הרוחס יד ןעמונעגוצ זיולב טשינ טָאה עכלעוו ,ייצילָאּפ טגנערבעג רע

 .טריטסערא ןוא ןנָאלשעצ עילימאפ עצנאג יד ךיוא

 ןובשח ןפיוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןטיזאראּפ עקיזָאד יד ןופ לֶָאצ יד

 יד ןיא ןענאטשעג ןענעז ייז .נָאט וצ גָאט ןופ ןסקאוועג זיא ,ןדיי יד ןופ

 ןוא ןיירא טייג סָאװ םענייא ןדעי טקוקעגכַאנ ןוא רעזייה יד ןופ ןרעיוט

 ןבָאה ייז .סיורא ןוא ןיירא טגָארט ןעמ סָאװ ,ךעלקעּפ יד טקוקאב ,סיורא

 -לא ןוא ןטפעשעג ערעדנא ןוא ןעמָארקדזייּפש ןוא ןעיירעקעב יד טכאוואב

 .טרילָארטנַאקכָאנ גניד

 לָאמאטימ ךיז טָאה ,קינייװ ןעוועג טלָאװ גנידלא סָאד יו ךיילג ןוא

 -עגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ עשיליוּפ ןעוועג ןענעז סָאד .הרצ עיינ א ןזיוואב

 א טאהעג טָאה סָאװ ,יורפ אזא .ןשטייד טימ ןעננואיצאב עטנעָאנ טּפינק

 ןבילקעגסיוא טָאה ,טפעשעג שידיי א ןיא ןיירא זיא ,"טניירפ , א ראפ שטייד

 ךעלנעוועג טנעלפ רחוס רעד .זיירּפ ןפיוא טגערפעג ןוא ,ןכאז עטסעב יד

 -קירוצ דלאב ןוא סיורא יורפ יד זיא ןאד .זיירּפ ןלאמרָאנ םעד ןעגנאלראפ

 -ונעגוצ טָאה רעכלעוו ,םראדנאשז רעדָא רענלעז ןשטייד א טימ ןעמוקעג

 סָאװ ,עבטמ עניילק א שיט ןפיוא ןוטעג ףרָאװ א ןוא הרוחס ?קעּפ סָאד ןעמ
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 וװָא כָאט םנעש ט ןברוה

 שטייד רעד ,הרוחס רעד ןופ טרעוו םענופ 870 א ןפארטאב ךעלנעוועג טָאה

 זא ,ןעוועג גונעג ןיוש זיא סָאװ ,קילב אזא דיי ןפיוא ןפראוו ייברעד טגעלפ

 .טסעטָארּפ ןופ טרָאװ ןייק ןדערסיורא טשינ לָאז דיי רעד

 א ביוא ."םינוק, עכלעזא טימ לופ ןייז ןגעלפ ןטפעשענ עשידיי יד

 שטייד רעד ןוא ןכאז עטרעדָאפעג יד טשינ טָאה רע זא ,טגָאזעג טָאה רחוס

 ןקיזָאד םעד ןיוש ןזיא ,םיא ייב ןענופעג אי ייז ןבָאה ןידניירפ רעד טיֿפ

 .ןייז וצ אנקמ סָאװ טימ ןעוועג טשינ רחוס

 אז

 שזרָאל ןופ סורג ַא

 רענעמ ,רעמינּפ עשיריי עיינ סאג ןיא ןזיוואב ךיז ןבָאה לָאמאטימ

 ןופ ןרעיוט יד ןיא ןיירא לענש ןרָאפ סעקשזָארד עטכאמראפ .ןעיורפ ןוא

 -נא עלא יו טדיילקעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ סיױרַא ייז ןופ ןעייג סע ,רעזייה

 זדנוא ייב זיא סָאװ סעכלעזא סעּפע ךיז ףיוא ייז ןבָאה ךָאד רעבָא ,ערעד

 ןופ םערָאפ רעד ןיא סעטאל עלעג ןגָארט ייז : סעיינ א װָאכָאטסנעשט ןיא

 -ָאק יד .עציילּפ רעד ףיוא ןוא טסורב רעד ףיוא טיינעגפיורא ,דוד ןגמ א

 ןופ ייז טנעקרעד ןעמ זא ,לעג ןקידנעיירש אזא ןופ זיא סעטאל יד ןופ ריִל

 יד ןגָארט סעטאל עלעג עקיזָאד יד זא ,דלאב ךיז ןסיוורעד רימ .טייוו רָאג

 .שזדָאל טָאטש רעד ןיא ןדיי

 ,"טנעמענרעוווגלארענעג , רעזדנוא וצ טשינ טרעהעג שזדָאל טָאטש יד

 ."טדאטשנאמציל , שזדָאל ךיז טפור טציא .ךייר ןשטייד םוצ רָאנ

 ןבעל ןטימ םיוק ןענעז ,סעקשזָארד יד ןופ סיורא ןעייג סָאװ ,ןדיי יד

 ָאד ןענעז ייז זיב ,תורצ עסיורג ןענאטשעגסיוא ןוא שזדָאל ןופ קעווא

 יד ןֹופ םענייא טימ סעומש א ןיא ןיירא ךימ זָאל ךיא .ןעמוקעגרעהא

 : עטכישעג עקידנגלָאפ רימ טלייצרעד רעכלעוו ,רעשזדָאל

 א טשינ טייג ,"רעטסעשטנאמ , ןשיליוּפ ןקידרעירפ ןיא ,טרָאד --

 זדנוא ייב .ןדע ןג א ָאד ךָאד טָאה ריא .ָאד ךייא ייב יו יוזא סאג ןיא דיי

 ץוח "ןשטייד-סקלָאפ , רעטנזיוט רעקילדנעצ ןאהראפ ןענעז שזדָאל ןיא

 טרעוו ,סאג ןיא ךיז טזייוואב דיי א ןעוו .ןעמראדנאשז ןוא טייל-רעטילימ
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 א ג א װ ה 8 ? ׁש

 ןדעי ףיוא .ןעיורפ טימ ךיוא טעשעגנ עבלעז סָאד .טולב זיב ןנָאלשעצ רע

 עדוי, : רעדניק עשטייד ענעסקאוורעד ןופ רעדָא שטייד א ןופ סאג ןיא ףור

 ןומ ןוא ּפעלק יד ףיוא ןטראוו ןוא ןייטש ןביילב דיי רעד זומ --- "! םָאק

 ןעגנוניווו ערעייז ןופ ןבירטראפ ןרעוו ןדיי .םיא ןסייה ייז סָאװ ץלא ןוט

 טריפעגכרוד לענש טרעוו סָאד ."ןיירנדיי, טכאמעג טרעוו טָאטש יד ןוא

 : ןפוא םעד טָא ףיוא

 ןיא סָאד .טולאב ןעמָאנ ןטימ טנגעג א ןאהראפ ןיא שזרָאל ןיא

 טרָאד .טָאטש רעד ןופ טנגעג עטסנזָאלענּפָא ןוא עטסמירָא יד ןעווענ דימת

 ןדניוושראפ ןוא ןנָארטוצרעבירא ךיז לעפאב םעד ןעמוקאב ןדיי ןבָאה ןיהא

 ןיולב דיי א געמ םייה ןייז ןופ ןעמענטימ .ןלייט-טָאטש עקירעביא יד ןופ

 -יולק ,לבעמ ,טפאשטריוו סָאד ןגעקאד ,שעוװ עטאווירּפ עלעקעּפ ןיילק א

 .טזָאלעגרעביא ןרעוו זומ ןנעמראפ עצנאג סָאד ןוא גנוד

 פאלק ןייא טימ ןדיי רעשזדָאל טנזיוט טרעדנוה א ןענעז םורא יוזא

 ןדיי עטסכייר יד טאהעג דימת רימ ןבָאה שזדאל ןיא .טייל עמירָא ןרָאװעג

 -רא רעטנזיוט טקיטפעשאב ןבָאה עכלעוו ,ןטנאקירבאפ עסיורג ; דנאל ןופ

 -רוטקאפונאמ רעד ןיא ןטפעשעג-טרוה עטסערג יד ןופ רעמיטנגייא ,רעטעב

 ;ןענָאילימ ערעווש ןעוועג טרעוו ןענעז עכלעוו ,עּפָארייא ןיא עשזנארב

 -יוט ,ןלוטש-רעבעוו ענעפורעג יוזא יד ןופ ןטנאקירבאפ עניילק רעטנזיוט

 .ןטפעשעג עכייר גונעג רעבָא ,ערענעלק ןופ רעמיטננייא רעטנז

 עכייר -- ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןענעז טנעמָאמ ןסיוועג א ןיא

 .טולאב רעשזדָאל ןפיוא ןרעדנא ןבענ רענייא ןענאטשעג -- עמירָא ןוא

 ןעמענפיוא טנָאקעג טולאב רעשזדָאל רעד טָאה ןטייצ עלאמרָאנ ןיא

 ןרָאװעג טסערּפענפיונוצ טרָאד ןענעז רעבָא דניצא .תושפנ 10.000 א

 לָאמא יד .סעילימאפ עכעלטע ןעניוו רעמיצ ןייא ןיא .ןדיי 0

 .ןעמאזוצ עמירָא יד טימ עכייר

 ,סטוג ןֹוא בָאה רעייז ןופ טעװװעטארענּפָא סעּפע ךָאנ ןבָאה ןדיי לייט

 שורינ ןראפ געט עכעלטע "רעירא, עטנאקאב עטונ ערעייז וצ קידנפיוקראפ

 -ענ ןבָאה רעדיו ערעדנא .טסיזמסוא בלאה ראפ ןכאז עטסעב יד

 -אב ערעייז וצ ןכאז-טרעוו ןוא ןצלעּכ ,שעוו רעייז "ןטלאהאב , וצ ןבעג

 טייצ עטכעלש יד זיב , --- ?ןשטייד-סקלָאפ , עקיטציא -- ןקאילאּפ עטנאק

 .ןעמענּפָא קירוצ ץלא סָאד ןלעוו ייז ןוא "ןקידנע ךיז טעװ
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 וו ַא כָאט סנעש ט ןברו ה

 : רעטייוו טלייצרעד רעטנאקאב רעיינ ןיימ

 טנָאז טרָאד .ןוט סָאד ןענעק ייז ביוא ,שזדָאל ןופ ןפיולטנא ןדיי ---

 גנירלא ךיא בָאה ; ןריילרעד וצ ךָאנ זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא ָאד זא ,ןעמ

 טימ ךיילנראפ ןיא ,תמאב ןוא .ןעמוקאב וצ רעהא ָאד ךיז ידכ ,ןוטעג

 .ןדע ןנ א ָאד זיא שזדָאל

 טשינ ןיא --- רעטייוו רע טגָאז -- רעהא שזדָאל ןופ געוו רעד ---

 -ערג רעקילדנעצ ךרוד ןרָאפעג ןבעל ןיימ ןיא ןיוש ןיב ךיא .רעגנירג ןייק

 יוזא ןעוועג טשינ זיא געוו םוש ןייק רעבָא ,ןרעדנא ןיא דנאל ןייא ןופ ןצענ

 רעד טימ ןרָאפעג ןיב ךיא .וָאכָאטסנעשט ןייק שזדָאל ןופ רעד יװ טייוו

 ןוא .גָאטייב סופוצ ןעגנאנעג ,סעקשזָארד ןוא ןליבָאמַאטױא טימ ,ןאב

 -קעווא ,ןקַאילַאּפ ןוא "ןשטייד-סקלָאפ, ,ןשטייד טפיוקעגרעביא ,טכאנייב

 זיב ,ןנעמראפ ןיימ ןופ טאהעג ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,עטסרעייט סָאד ןבענענ

 .ןעמוקעגרעהא ָאד ןיב ךיא

 וצ ןיירא ָאד ןיב ךיא ,ןאמירא ןַא ךיא ןיב ,רע טנָאז ,דניצא ---

 .דיננ ןקידרעירפ םעד ראפ ךָאנ ךימ טלאה רעכלעוו ,בורק ןטייוו א םענייא

 ןוא רעביור ענעדישראפ יד סָאװ ,סעטָאלז רֶאֹּפ עטצעל יד ראפ בעל ךיא

 .ןעמענוצוצ ןזיוואב טשינ געוו ןפיוא רימ ייב ןבָאה ןטסישזַאטנַאש

 -עטסייגאב טימ טעמכ ןוא ןדירפוצ ןייז וצ ןעזעגסיוא רע טָאה ךָאד

 : ןגירשעגסיוא גנור

 א ןומ שזדָאל ןיא זדנוא ייב : ראוטָארט ןפיוא ךָאד ךיא ייג .ָאד ---

 ,ןדיי יד .דרעפ יד ןרָאפ סע ּווװ ,קָאטשניר םייב ,נעװ ןטימ ןיא ןייג דיי

 םורא העש עכעלטע ןיא ךָאד ןעמוק ,טעברא רעד וצ ָאד טּפאכ ןעמ עכלעוו

 -רא רעד וצ טּפאכעג טרעוו דיי א ביוא ,טרָאד ןגעקאד .טייהרעצנאג קירוצ

 לּפירק א געט עכעלטע ךָאנ טשרע קירוצ לאפ ןטסעב ןיא רע טמוק ,טעב

 .רעמ טשינ ןיוש ללכב םיא טעז ןעמ רעדָא

 ןייז ןגעוו םיטרּפ עכעלטע ןבענעגרעביא ךָאנ רימ רע טָאה ךָאנרעד

 : שודָאל ןופ רעהא עזייר

 א רעטסיימ סלא טקיטפעשאב ןעוועג זיא קירבאפ ןיא רימ ייב ---

 רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ ."שטייד-סקלָאפ , א דניצא זיא רעכלעוו ,קאילָאּפ

 .רימ ייב ןטסנידראפ ענייז ןופ טבעלעג ןייש ןוא טעבראעג רימ ייב רע טָאה

 -ראפ א םענייא ןיא טריפעגסיורא ךימ טָאה "שטייד-סקלָאפ , רעקיזָאד רעד
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 ךָאנרעד ןוא ןאב רעד וצ ןעגנאגעג רימ טימ זיא רע ןעוו .שזדָאל ןופ טכאנ

 רימ ןופ ןּפאצ ןייא ןיא ןטלאהעג רע טָאה ,יקשוילָאק זיב רימ טימ קידנרָאפ

 -לעוו ,ענייז עטנאקאב עכעלטע טלעטשעגרעטנוא רע טָאה םעד ץוח .טלעג

 --- טָארדעג ךימ ייז ןבָאה --- דיי א טסיב וד , .טרישזאטנאש ךימ ןבָאה עכ

 ,טלעג ןגיוצעג רימ ןופ ןבָאה ייז ןוא ."םראדנאשז א רעהא דלאב ןפור רימ

 טכוזאב יורפ ןיימ ןוא ךימ טָאה עדנאב עקיזָאד יד .ןטנאילירב ןוא דלָאנ

 ןוטעג ןוא טמעשעג טשינ ךיז טָאה רעטסיימ ןיימ ךיוא ןוא .טביוראב ןוא

 .םיא ףיוא ןקוק וצ טלקעעג ךימ טָאה סע .עבלעז סָאד

 .עקשזָארד א טימ ןרָאּפעג רימ ןענעז וװאקרָאטיּפ זיב יקשוילָאק ןופ

 "עג ןבָאה סָאװ ,ןפרּוװסיוא ןופ ןרָאװעג ןלאפאב רימ ןענעז געוװ ןפיוא

 ןעמונעגוצ יורפ ןיימ ןוא רימ ייב ןבָאה ייז "! טלעג טיג סעדישז , : ןגירש

 ,געוו ןטימ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו .ןענופעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלא

 -ייו טשינ טרָאפ רע זא ,טגָאז ןוא רעדינא שזאקשזָארד רעד ךיז טלעטש

 טימ רָאפ ךיא ? ךיא ןיב ּוװ ןוא, ,רע טגָאז ,"טלעג ריא טיג ןעמעלא , .רעט

 ,ןייא עז ךיא "? טשינרָאג רימ טמוק ,ןענאדנופ סיורא ךייא ריפ ןוא ךייא

 רעגרע ןייז רע לָאז סָאװראפ :טכערעג רע זיא טקנוּפדנאטש ןייז ןופ זא

 "יא ָאד ןדנוא לָאז רע ןעװו ,םעדצוח ? סענאנילוכ עשילוּפ ערעדנא ראפ

 ןייג וצ חוכב טשינ ןענעז רימ .ןריולראפ ןצנאגניא רימ ןענעז ,ןזָאלרעב

 .געוו ןפיוא ןפערט ךָאנ ןענעק רימ ןעמעוו ,טסייוו רעוו וצרעד ןוא סופוצ

 ןופ ןוא טנעה יד ןופ ךעלגניר-ןישודקס ערעזדנוא ןעמונענּפָארא רימ ןבָאה

 -קעווא ןוא טעלסארב ענעדלָאנ עטצעל יד ןעמונעגסיורא שינעטלעהאב א

 ךיז טלעטש רעטעמָאליק ייווצ א ןרָאפּפָא ןכָאנ .שזאקשזָארד םעד ןבעגעג

 טיג רע .םיא ךיא גערפ ? רעדיוו זיא סָאװ .ּפֶָא רעדיוו שזאקשזָארד רעזדנוא

 גנוטכיר רעזדנוא ןיא רעהא ןרָאפ לייוורעד .רע טרעפטנע ,ןסע ררעפ םעד

 ןרָאפ ייז ,געו ןבענ בורג א ןיא ךיז ןטלאהאב רימ .ןליבָאמַאטױא ייווצ

 לָאז רע ,שזאקשזָארד םעד ןאד ןטעב רימ .ךיז קידנלעטשּפָא טשינ ךרודא

 ןִא ןבייה רימ זא טשרע .טשינ רעבָא טרעפטנע רע ,רעטייוו ןרָאפ ןיוש

 עצנאג סָאד זא ,ןָא ךיז רע טפור ,רעטייוו ןרָאפ לָאז רע ,ןעיירש ןוא ןטעב

 יד ראפ ,רע טנָאז ,ארומ טָאה רע .טניולעגנ טשינ םיא ךיז טָאה טפעשעג

 םיא ייב ייז ןלעוװ ,ןדיי טימ ןרָאפ ןפערט םיא ןלעוװ ייז ביוא : ןשטייד

 ,ןסָאשרעד ןרעוו ןלעוו רימ יו יוזא ןוא דרעפ ןטימ עקשזָארד יד ןעמענוצ
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 ,רע טגנאלראפ רעבירעד .ןרָאש ןראפ ןלָאצאב לָאז סע רעוו ,ןייז טשינ טעוו

 םיא ןבָאה רימ .ןלָאצאב דניצא ןיוש םעלא םעד ראפ םיא ןלָאז רימ זא

 -ילדנעצ .טרָא ןופ טרירעג ךעלדנע טָאה רע ןוא ןבעג סעּפע טזומעג רעדיוװ

 ,טיוט געוו ןרעביא ןגיל ןעזעג רימ ןבָאה ןדיי רעק

 טאהעג לָאמ עכעלטע ךָאנ רימ ןבָאה שזאקשזָארד רעזדנוא טימ

 רימ תעב ולימא .טלעג טסָאקעג לָאמ סעדעי ןבָאה סָאװו ,םיכוסכס

 ייוצ ןפָאלעגכָאנ זדנוא ןענעז ,ףיוה ןיא רעהא ָאד ןרָאפעגניירא ןענעז

 ,תוישק ןגערפ ןעמונעג ןוא בורק ןיימ וצ בוטש ןזיב ןטנַאיצילָאּפ עשיליוּפ

 שוומעג ןבָאה תוישק עקיזָאד יד ךיוא ,ןענעז רימ רע ןוא ןענאוו ןופ

 .תונתמ ענייש טימ ןרעוו טרעפטנעראפ

 רע סָאװ ,טייקנדירפוצ ןייז סיוא טקירד רעטנאקאב רעשזדָאל ןיימ

 טלעג טיט רעביור עלא יד ייב ןפיוקוצסיוא ךיז ןעוועג דנאטשמיא זיא

 .קיאור ןבעל ווָאכָאטסנעשט ןיא ָאד ןענעק וצ טפָאה רע ןוא

 רעקיזָאר רעד ןופ טרָא ןפיוא ךיילג ןביוראב טשינ םיא ל?יוװ ךיא

 .תועט א טָאה רע זא ,סייוו ךיא שטָאכ ,גנונעפָאה

 ןייק ןבָאה טשינ ןיוש םיא ייב ןלעוו רעביור יד : רעכיז זיא ךאז ןייא

 ,ןביור וצ ךס

 לאזזז

 יירעפאלקש

 ןדיי רעמ לָאמא סָאװ "טאר-ןדוי, ןופ טרעדָאפ טכאמ עשטייד יד
 סעיצאטס-ןאב יד וצ טעברא ףיוא טקישעג ןרעוו ןדיי יד .טעברא רעד וצ

 ןלאירעטאמ ערעדנא ןוא ייה ,;ליוק ,ןזייא ןדָאלוצּפָא רעדָא ןדָאלוצפיוא

 "אק יד ןיא ןטעברא ענעדישראפ וצ ךיוא טקיש ןעמ ; רעטילימ םעד ראפ

 עטאווירּפ יד ןיא ןוא ןטמא יד ןיא ןליוק ןריפוצרעדנאנופ ןוא סעמראז

 -סיוא טנָאקעג רָאנ טָאה ןעמ ּוװ םוטעמוא ?לכב ןוא ןשטייד ןופ ןעגנוניווו

 ,טפארק-טעברא עשידיי יד ןצונ

 ןאפ טרעדנוה עכעלטע טקיטפעשאב טָאה ןיילא "טאר-ןדוי, רעד

 עטאווירּפ ןוא עכעלטמא עשטייד יד ןיא ןטעברא-טנָאמער ענעדישראפ ייב
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 יד ןיא ,ןעניזאגאמ עשטייד יד ןיא לבעמ שידיי ןריפרעבירא םייב ,ןלאקָאל

 -אווירּפ ןיא ןוא טמאדָאּפאטשעג ןיא ,ןענארָאטסער ןוא סָאניסאק עשטייד

 .טייל-רעטילימ ןוא עטמאאב עשטייד ענעדישראפ ןופ ןעגנוניווװ עט

 עכלעוו ,"טפאשטריוורעסאווה עמריפ עשטייד עטעדנירגנעג-יינ יד

 ןוא "אטראוו, רעד ייב סענערב יד ןרילוגער וצ עבאנפיוא יד טאהעג טָאה

 ןענעז סע .רעטעברא רעמ טרעדָאפעג גָאט א סָאװ טָאה ,"אקמָאדארטס ,

 -עברא ךָאנ טרעדָאפעג ןבָאה ייז ןוא ןדיי 1200 טקיטפעשאב ןעוועג ןיוש

 ןלעטשוצוצ ?עפאב א ןעמוקאב "?טַאר-ןדוי, רעד טָאה םעד ץוח .רעט

 -ירעטילימ ענעדישראפ סָאװ ,ןטעברא-יוב וצ רעטעברא טרעדנוה עכעלטע

 ןלוש-ךאפ ערעייז ןלעטשנייא םייב ןעמענרעטנוא ןלעוו סעיצאמרָאפ עש

 -ָאפענ טָאה טפאשנאמטּפיוה-טָאטש יד ךיוא ; ןעגנוטכירנייא ערעדנא ןוא

 םָאד סָאװ ,ןעגנומיוצראפ-טָארד יד ןעמיױרוצּפָא ףיוא טנעה-טעברא טרעד

 .טָאטש רעד םורא טכאמענ טָאה רעטילימ עשיליוּפ

 -טעברא, :םוטעמוא טרעהעג רָאנ טָאה ןעמ -- טרָאװ ןייא טימ

 ."טעברא-ןדיי ,ןדיי

 טמא ןלעיצעּפס א ןפאש וצ ןעגננוווצעג ןעוועג זיא "טארדןדוי,, רעד

 ."טמא סטעברא, ןבעגעג ןעמָאנ א טמא םעד ןוא םינינע-טעברא יד ראפ

 תוחוכ:טעברא עשידיי ןלעטשוצ טזומעג טָאה טמא רעקיזָאד רעד

 .טרָא ןדעי ףיוא ןוא טייצ רעדעי וצ טכאמ רעשטייד רעד

 -רעבוג-לארענעג ןופ גנונעדרָאראפ א ךרוד זיא טייצ רעבלעזרעד ןיא

 ןיא ןדיי ראפ טעבראדגנאווצ דנאל ןצנאג ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא רָאטאנ

 ו .רָאי 60 זיב 14 ןופ רעטלע

 רערעווש א ראפ ןענאטשעג זיא "טאר-ןדוי, םייב טמא-טעברא רעד

 ,ןשטייד יד ראפ םנחב ןטעברא ןוופ רעטעברא רעטנזיוט : עבאגפיוא

 -זייּפש יד 4 הנויח ףיוא ןעמענ ןשטנעמ עלא יד ןלעוו ןענאוונופ רעבָא

 -אב רעשידיי רעד טלייטעגנוצ טָאה גנוטלאווראפ-טָאטש יד סָאװ ,ןטקודָארּפ

 ןעמוקסיוא ייז טימ ןענעק לָאז ןעמ זא ,ּפאנק וצ ןעוועג ןענעז ,גנורעקלעפ

 -ןדוי, רעד .גָאט וצ גָאט ןופ ןגיטשעג ןענעז ןטקודָארּפ ףיוא ןזיירּפ יד ןוא

 ; ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא ןינע-טעברא םעד טריזינאגרָא רעבירעד טָאה "טאר

 רעד ןופ ןפיוקוצסיוא ךיז ןעוועג דנאטשמיא ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ןדיי

 ,עמוס רעטמיטשאב א טימ ןרָאװעג טרעייטשאב ןענעז ,טעברא-גנאווצ
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 טקישעג ןענעז סָאװ ,יד ןרָאװעג ןטלאהענסיוא ןענעז סע רעכלעוו טימ

 ןפאשעג ךיז ןבָאה םורא יוזא .םנחב ןשטייד יד ראפ ןטעברא ֹוצ ןרָאװעג

 -סיוא טָאה "טאר-ןדוי , רעד .רעטעברא ןוא רעלָאצ : ןשטנעמ ןטרָאס ייווצ

 ,ןכיק טנדרָאעגנייא ,טיורב ייז ןבעגענ ,ןעמוס עניילק רעטעברא יד טלָאצעג

 ןוא ןגוצנֶא ענעריּפאּפ ייז ראפ טפיוקעג ,ןגָאטימ ןעמוקאב ןבָאה ייז ּוװ

 ןעוועג תליחת ןיא ןטעברא ןזומ טשינ ראפ לָאצּפָא רעד .ךיש ענרעצליה

 .ןרָאװעג טרעכעהעג לָאמא סָאװ רע זיא טייצ רעד טימ ןוא רעניילק א

 ,"טאר-ןדויג ןופ ןעגנוגנערטשנָא עלא ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא

 -טעברא רעד .רעסערג לָאמא סָאװ ןרָאװעג רעטעברא יד ייב טיונ יד זיא

 עקידנטעברא-טשינ יד ןופ לָאצּפָא םעד טרעכעהעג רעבירעד טָאה טמא

 ןרָאװעג טזיילעג טשינ רעבָא ןיא סע .טלענ רעמ ןבָאה וצ ידכ ,ןשטנעמ

 : "גנוטכישרעביא, עלענש א ןעגנאגעג רדסכ זיא סע ?ייוו ,םעלבָארּפ סָאד

 יד ;רעטעברא ןרָאװעג ןיילא טנייה ןענעז "רעלָאצ-רעייטש , עקיטכענ יר

 -עג לָאמא סָאװ ןענעז סע ןוא ןדנּווװושראפ קידנעעזוצ ןענעז ןטסנידראפ

 .טעברא רעד ןופ ןפיוקסיוא ןענעק ךיז ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ רעקינייװ ןבילב

 ייפ ןעייר יד ןוא ןסקאוועג רדסכ רעבירעד ןענעז רעטעברא יד ןופ ןעייר יד

 ןענעז סע רעקינייוו סָאװ ןוא .רענעלק גָאט א סָאװ ןרָאװענ ןענעז רעֶלָאצ יד

 .לָאצּפָא רעד ןרעוו טזומעג טָאה רעכעה ץלא ,רעֶלָאצ יד ןרָאװעג

 רעמ סָאװ ןרעדָאפ ןייא ןיא ןטלאהעג רדסכ ןבָאה ןשטייד יד רעבָא

 ןעגנוווצעג ןעוועג רעבירעד זיא טמא-טעברא רעד ,טעברא רעד וצ ןשטנעמ

 .רעייטש-טעברא םעד טלָאצעג ןבָאה סָאװ ,יד ךיוא טעברא רעד וצ ןפור וצ

 -עמ עלא טעברא רעד וצ ןפור טזומעג ןעמ טָאה םורא טייצ עצרוק א ןיא

 ,.רָאי 48 זיב רענ

 רָאנ יד ןיולב טנעקעג ןיוש ןבָאה טעברא רעד ןופ ךיז ןפיוקסיוא

 רָאנ ןבָאה עכלעוו ,00 זיב 45 רעכעה ןופ רעטלע ןיא ןשטנעמ ןוא עכייר

 .ןלָאצ וצ טייקכעלנעמ א טאהעג

 יוזא רעבָא ןענעז טנעה-טעברא ףיוא ןשטייד יד ןופ ןעננורעדָאפ יד

 םעברא רעד וצ ןפור טזומעג ףוס םוצ טָאה טמא-טעברא רעד זא ,ןניטשעג

 .דנָאפטעברא םעד ראפ ןעמוס עסיורג טלָאצעג ןבָאה סָאװ ענעי ךיוא

 יד וצ ןרָאװעג טקישעגסיורא גָאט ןדעי ןענעז ןעגנורעדָאפפיוא רעטנזיוט
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 א ג א װ/ ה מט ? ש

 ףיוא טעברא רעד וצ ןלעטשוצ גָאט ןרעדנא םעד ךיז ןלָאז ייז זא ,רעלָאצ

 .טרָא םענעזיוועגנָא םעד

 ,רעסערנ יירעפאלקש יד ,רערעווש לָאמא סָאװ ןרָאװעג זיא עגאל יד

 ,ןלעטש-טעברא ענעדישראפ ןופ רעריפנָא עשטייד יד ןענעז טפָא רעייז

 לָאצ עטרעדָאפעג יד ןימרעט ןטמיטשאב םוצ ןעמוקאב טשינ ןבָאה עכלעוו

 -ידיי יד ןוא רעריפנָא םעד ןנָאלשעג ןוא "טאר-ןדוי , ןיא ןיירא ,רעטעברא

 .טעברא רעד וצ לאנָאסרעּפ עצנאג סָאד ןעמונעגטימ ןוא עטסאאב עש

 .ןייטש ןבילבעג "טאר-ןדוי , ןופ עיצארטסינימדא עצנאג יד זיא לָאמא טימ

 -רא ערעדנא טלעטשענוצ טָאה "טאר-ןדוי, ןופ סעזערּפ רעד ןעוו טשרע

 -ןדוי, ןופ עטמאאב יד ןענעז ,טרינעוורעטניא לָאמ עכעלטע ןוא רעטעב

 רעד ביוא ןא ,ןפערט טפֶא ךיוא טנעלפ סע .ןרָאװעג טזָאלענּפָא "טאר

 -ָאפעג יד טייצ רעטמיטשאב רעד וצ טלעטשענוצ טשינ טָאה "טאר-ןדוי,

 עשיליוּפ טימ ןעמאזוצ ןעמראדנאשז עשטייד ןבָאה ,רעטעברא לָאצ עטרעד

 קידנעמיוצּפָא ןוא סָאטיױא טימ טָאטש ןיא טזָאלעגסיורא ךיז ןטנאיצילָאּפ

 "ענעמ יד ןעמונעגסיורא ,רעייגכרוד עשידיי עלא טּפאכעגפיוא ,ןסאג יד

 ,רקפה ףיוא גנידלא קידנזָאלרעביא ,רעזייה ןוא ןטפעשעג יד ןופ

 -םיונוצ ייז ןבָאה תויח עדליוו ןופ יו ןעווער א ןוא ןעיירשעג טימ

 רעטניה טקישענּפָא זייווסעיטראּפ ךָאנרעד ,ץאלּפ א ףיוא ןדיי יד ןבירטעג

 טשינ טשרע ןענעז עכלעוו ,ןקאראב ענרעצליה עסיורג ןיא טָאטש רעד

 ,קעווצ א ראפ סָאװ וצ טסייוו רעוו ,ןרָאװעג טלעטשענפיוא טאהעג גנאל

 ןענאד ןופ ;ןקאראב עקיזָאד יד ןיא ןרָאװעג ןטלאהראפ ןענעז ןדיי יד

 ןבָאה טעברא רעד ךָאנ ןוא טעברא רעד וצ טקישענסיורא ייז ןעמ טָאה

 ןרָאװעג ייז ןענעז טכאוואב .ןקאראב יד ןיא ןרעקקירוצ טזומענ ךיז ייז

 -אב ייז ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצילָאּפ עשיליוּפ ןוא ןעמראדנאשז עשטייד ךרוד

 .ןפאלקש יוװ טלדנאה

 ןענעז ןשטנעמ עקיזָאד יד ןוא געט עכעלטע ייבראפ ןענעז סע ןעוו

 -ןרוי , ןיא ןפָאלעג םיבורק ןוא ןעיורפ ערעייז ןענעז ,ןעמוקענמייהא טשינ

 -סיורא ךיז טָאה סע .טכאמ רעד ייב ןרינעוורעטניא לָאז ןעמ ,ןטעב "טאר

 סָאװ ,םענייא ןדעי ראפ לָאצּפָא ןסיורג א ןרעדָאפ ןשטייד יד זא ,ןזיוועג

 ךיוא טייהנגעלעג רעד ייב ליוו "טאר-ןדוי, רעד .ןרעוו טזָאלעגיירפ ליוו

 ץוח ,עמוס עסיווענ א וצ ךָאנ טנכער ןוא עסאק ןייז ראפ ןסינעג סעּפע

6 



 װ ָא כָאט סנעש ט ןברוה

 ךיז ןבָאה ,טלענ טאהעג ןבָאה סָאו יד .ןרעדָאֿפ ןשטייד יד סָאװ רעד

 ןענעז עטנשקעראפ רעדָא ערעמירא יד ןוא ,םינלזנ יד ןופ טפיוקענסיוא

 ,גנורענרעד רעטכעלש בילוצ .ןקאראב יד ןיא ןכָאװ עכעלטע ךָאנ ןבילבעג

 -נוגנידאב עשינעיניה עטסגרע יד ייב ,ןפָאלשוצסיוא ךיז טייקכעלגעמ ןָא

 טעברא רערעווש רעד ןופ ןרָאװעג טכאוושענּפָא ןשטנעמ יד ןענעז ,ןעג

 ןופ ןעמ טָאה טלָאמעד .עימעדיּפע-סופיט א ןכָארבעגסיױא ןיא סע ןוא

 -ןדוי, רעד ןוא ייצילָאּפ עשטייד ןוא עשיליוּפ יד ןניוצענקירוצ טרָאד

 טשינ ןלָאז ןדיי יד זא ,ךעלטרָאװטנאראפ ןרָאװעג טכאמעג זיא "טאר

 .ןקאראב יד ןזָאלראפ

 יד ןבָאה ,גנודנעוו עכעלרעפעג אזא ןָא טמענ ךאז יד יו קידנעעז

 יד טכאמעג ןקאראב יד ןיא עטרינרעטניא יד ןופ ןעיורפ ןוא םיבורק

 -עגסיוא ןוא עטצעל סָאד ךיז ןופ טפיוקראפ ,ןעגנוגנערטשנא עטסכעה

 ןבילבעג ץלא ךָאנ רעבָא ןענעז סע .ענעגנאפענ יד ןשטייד יד ןופ טפיוק

 -רעדָאפעג סָאד ןלָאצוצנייא טאהעג טשינ טָאה ןעמ עכלעוו ראפ ,עכלעזא

 א ןיא טריפענרעבירא רעדיו ןעמ טָאה עקיזָאד יד .טלעג-זיילסיוא עט

 רענעזעװעג א ןיא ןרָאװעג טנדרָאעננייא זיא רעכלעוו ,רענאל םעיינ

 ,ןענישאמ יד ןעמונענוצ ןבָאה ןשטייד יד רעכלעוו ןופ ,קירבאפ רעשידיי

 עיסימַאק-ראטינאס א זיב ,טייצ ערעננעל א ןבילבעג ךָאנ ייז ןענעז טרָאד

 -וצ טשינ ,ךיז טייטשראפ ,רענאל םעד ןזָאלוצרעדנאנופ טנדרָאראפ טָאה

 -ראפ ךיז לָאז טייהקנארק יד זא ,ראפעג רעד בילוצ רָאנ ,ןדיי יד ביל

 .ןטיירּפש

 גנורעקלעפאב עשידיי יד סָאװ ,ןעגנוקינייּפ ןוא ןעגנוגלָאפראפ יד וצ

 ןיא ןקאילָאּפ יד ןופ ןוא ןשטייד יד ןופ ןגָארטוצרעבירא טאהעג טָאה

 ,ןדיי ןופ ךיוא טפדורעג ןרעוו וצ ליפענ עכעלנייּפ סָאד ןעמוקענוצ ךָאנ

 ריי ןייא זא ,םעטסיס ןשינָאלוװייט ןשטייד םוצ טרעהענ טָאה סָאד ךיוא

 -טעברא ןופ עיצארטסינימדא רעד ןיא .ןרעדנא םעד ןקירדרעטנוא לָאז

 טקישענסיורא ןבָאה ייז .עטמאאב עשידיי טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז טמא

 ןבענעגסיורא ,ןשטנעמ עקידנטעברא יד וצ ךעלטיווק רעטנזיוט גָאט ןדעי

 טקיטפעשאב ןעוועג ךיוא ןענעז סע .טיורב ןוא ןגָאטימ ףיוא ךעלעטעצ

 -סעּפורנ רעטעברא יד טריפעג ןבָאה עכלעוו ,רעעזפיוא טמא-טעברא ןיא

 -פיוא עקיזָאד יר ךיז ןבָאה "ןרעידאגירב , .רעצעלּפ-טעברא ערעייז וצ זייוו
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 א ג א װ ה 8 5 ש

 ,עטלעטשעגנָא רעדָא רעטעברא ןעוועג ןיילא ןענעז ייז םנה .ןפורעג רעעז

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכעלקילנמוא יד טלדנאהאב טכעלש רעייז ייז ןבָאה

 ןרעידאנירב עכלעזא ןעוועג ןענעז סע .גנוריפנָא רעייז רעטנוא טעבראעג

 עננערטש טרעדָאפעג ןוא טסנרע קראטש ןעמונעג "טמא, רעייז ןבָאה סָאװ

 עּפורג עצנאג יד רעדָא רעטעברא יד ןופ רעצעמע ביוא .טייקמאזכרָאהעג

 ןבָאה ,טלָאװעגנ ןבָאה ןרעידאגירב יד יו יונעג טריפעגפיוא טשינ ךיז טָאה

 טָאה רעידאנירב רעד ביוא זיא ."טכאמ רערעכעה , רעד ןדלָאמעג סָאד ייז

 טקיריילרעד ןינע רעד טגעלפ ,טמא-טעברא ןשידיי םעד ןדרלָאמעג סָאד

 רעידאנירב רעד רעבָא טָאה ,ענענייא ןשיוװצ יוװ םידדצ יד ןשיווצ ןרעוו

 ןפיוא דלאב ןרָאװעג רעטעברא יד ןענעז ,ןשטייד יד וצ ןדלָאמעג סָאד

 ;ָאּפַאטשעג ןיא ןרָאװעג ןפורעג ןענעז ייז רעדָא ,ןנָאלשעג ךעלרעדרעמ טרָא

 לָאז רעטעברא אזא זא ,ןפערט ןטלעז רעייז ןזיולב טגעלפ טרָאד ןופ ןוא

 ןעמ טָאה ןלאפ בור ןיא ,תוחוכ ענענייא יד טימ ןיילא ןייגקירוצ ןענעק

 טשינ ןיוש ןבָאה ייז ?ייוו ,םייהא ןריפ טזומעג רעטעברא עכלעזא ןיוש

 .ןייג טנָאקעג

 -רעטעברא עשידיי טימ טריפעגנָא ןבָאה ןרעידאנירב עשיליוּפ ךיוא

 רעבָא זיא רענרע .טעברא רעד תעשב ןגָאלשעג ןדיי יד ןבָאה ייז .סעּפורג

 -ירעד .הריבע ןא סעּפע ןגעוװו ןשטייד יד ןדלָאמענ ןבָאה ייז ביוא ,ןעוועג

 טימ ןבעל וצ טוג ןעגנּוװצעג ןעוועג רעטעברא עשידיי יד ןענעז רעב

 -אגירב יד ןלָאצ טזומעג ןבָאה רעטעברא יד .ןרעידאגירב עשיליוּפ ערעייז

 .תונתמ ןוא ןטקודָארּפדזייּפש ייז ןבעג ,סעיסנעּפ עכעלטנכעוו ןרעיד

 עלא ףיוא ןוא ןסאג עשידיי יד ןיא ןיא רענייזא 8 גָאטראפ ןדעי

 עלאי ןופ ןבָאה רעטעברא יד .גנוגעוואב עסיורג א ןעוועג רעצעלּפ ערעסערג

 רעידאגירב רעד טָאה ָאד .ןטקנופ-למאז יד ףיוא טמָארטשעג רעזייה

 ףיוא טרישראמּפָא ייז טימ ןוא רעטעברא ענייז עטסיל א טיול ןפורעגסיוא

 .ץאלּפ-טעברא ןטמיטשאב םעד

 א ןופ טריפעגנָא עּפורנ עדעי .ןדיי תונחמ טרישרַאמ ןַאד ןבָאה סע

 -ראפ ןוא ענעסירענּפָא רעטנזיוט ןשיווצ ןעייר עננאל יד ןיא ,רידאגירב

 ןוא ערענעלק ענעזעוועג גנאל טשינ טשרע ןענופעג ךיז ןבָאה עטפאלקש

 ,סעיזאנמיג ןופ ןרָאסעּפָארּפ ,ןקירבאפ ןופ רעמיטנגייא ,םירחוס ערעסערג

 ץנאנ ןוא ערעגניי ןוא ערעטלע ,רעטעברא ןוא תוכאלמ ילעב ,ןטאקָאװדא
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 וו ָא כָאט םנעש ט ןברוהח

 ןייק טריטסיזקע טשינ רעמ ןבָאה סע .רָאי ןציירד ןופ רעדניק וליפא ,עגנוי

 !ןדיי :טכיילנענסיוא ץלא טָאה אנוש רעד -- ןטכיש ןייק ןוא ןסאלק

 ! ןדיי זיולב !ןדיי

 -ראפ ,עדימ ,קירוצ ןעגנאנעג תונחמ עבלעז יד ןענעז טכאנראפ

 -עג טשינ ןבָאה רעדניק יד ןוא ערעטלע יד .עטרעטאמעגסיוא ,עטביוטש

 ןעגנוווצעגפיורא טָאה ןעמ ןכלעוו ,טירט ןשירעטילימ םעד ןטלאהטימ טנָאק

 ךָאנ טּפעלשעגכָאנ דימ ךיז ייז ןבָאה -- ,סעּפורנ-רעטעברא יד ףיוא

 ךיז !רעלענש , :טנָאיעגרעטנוא ייז ןבָאה ןרעידאנירב יד .עּפורג רעייז

 "! עּפורג רעד טימ ןדניבראפ
 -נלעו ,"טפאשטריוורעסאוו, עמריפ רעד ןופ ןרעידאנירב עשיליוּפ

 -רא יד ןלעפאב ןנעלפ ,ןדיי יד ןופ ןובשח ןפיוא ןכאמ קיטסול ךיז קיח

 ךעלדיל יד ןופ טלאהניא רעד .געוו ןרעווש רעייז ףיוא ןעגניז וצ רעטעב

 ."ןטעברא ןדיי יד טנרעל רעלטיה רעטונג רעד , ; ןעוועג זיא

 ןשידיי ןיא ןדלָאמענ ךיז ןדיי ןבָאה טעברא רעד ךָאנ גָאט ןדעי

 טרָאד רעבָא .םיפונ עטקאהעצ ןוא ּפעק ענעטלָאּפשעצ טימ טמא-טעברא

 .ןפלעה טנעקענ טשינרָאנ ייז ןעמ טָאה

+219 

 "וװנַאשעשט , רעגאל-טעברא

 ןעמָאנ ןטימ ?טעטש ןיילק א ןאהראפ ןזיא טנגעג רענילבול ןיא

 -עגאל-טעברא ןא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװענ ןפאשענ זיא טרָאד ; ווונאשעשט

 א טכאמ רעד ןופ ןעמוקאב טָאה טמא-טעברא רעשידיי רעד .ןדיי ראפ

 טנזיוט רעגאל-טעברא רעווּונאשעשט ןראפ ןלעטשוצ לָאז רע זא ,גנודלעמ

 -עגסיורא ךיז ןבָאה דלאב .רָאי 28 זיב 18 ןופ רעטלע ןיא ןשטנעמ עגנוי

 וצ ךיז טיילעננוי יד טרעדָאפענפיוא ןוא ןעלטעצ טימ עטמאאב טזָאל

 -ענ טרָאד ןופ ידכ ,טמא-טעברא ןיא גָאט ןייא ןופ ףיולראפ ןיא ןלעטש

 ,ץאלּפ-טעברא ןפיוא ןרעוו וצ טקיש

 וצ טייהננעלעג יד טצונעגסיוא ?ייוורעד טָאה "טאר-ןדוי , רעד

 ראפ ןפיוקסיוא ךיז ערעכייר יד טזָאלעג ןוא ןדנָאפ ענייז ןרעסערגראפ
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 א ג א װ ה 3 ? ּש

 ןלעטש טזומענ ךיז ןבָאה טרָא רעייז ףיוא זא ,ךיז טייטשראפ .טלענ

 .עמירַא יד ,ערעדנא

 -עג טקישענקעװא ןענעז טיילעגנוי יד יו םעד ךָאנ געט עכעלטע

 ,וירב טרָאד ןופ זדנוא וצ ןעמוקעגנָא ןענעז ,ןיירא רענאל ןיא ןרָאװ

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד זא ,ןרָאװעג טלייטענגטימ זיא סע עכלעוו ןיא

 ןרעו ,רענאל-טעברא ןקיטרָאד ןיא ןלאפוצניירא קילנמוא סָאד טאהענ

 וצ טשינ ןבָאה ןוא ןנָאלשעג ךעלרעדרעמ ,טעברא רעד ייב טקיניײּפעג

 יד טימ "טאר-ןרוי, ןיא ןפָאלענ ןענעז טיילעגנוי יד ןופ ןרעטלע יד .ןסע

 עלא ןיא יו טקנוּפ רעבָא .רעדניק ערעייז ראפ ףליה טגנאלראפ ןוא ווירב

 .ןפלעה טנָאקענ טשינרָאנ ָאד ךיוא "טאד-ןדוי, רעד טָאה ןלאפ ערעדנא

 -עשט ןופ ווירב עקידנרימראלא ןעמוקנָא ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 ןרעוו טרָאד ןשטנעמ יד זא ,תועידי ערעכעלקערש לָאמא סָאװ טימ ווונאש

 ןעמאזוצ עכעלקילגמוא יד ןופ ןרעטלע יד רעבָא ,טיוט םוצ טקיניײּפראפ

 יוזא .ןוט טנָאקעג טשינרָאנ ןוא זָאלפליה ןעוועג ןענעז "טאר-ןדוי, ןטימ

 ןעמוקעגנָא ןענעז 1940 טסבראה ןיא טשרע ןוא רעמוז רעד רעבירא זיא

 -רָאפ זיא סע סָאװ ,טסנוורעד ךיז ןבָאה רימ ןוא רענאל ןופ ענעפָאלטנא

 : וגנַאשעשט ןיא ןעמוקעג

 ,וָאכָאטסנעשט ןופ ןרָאװעג טקישעגסיורא ןענעז טיילעגנוי יד ןעוו

 טָאה טרָאד .ןילבול זיב ,יײצילָאּפ ךרוד טריטרָאקסע ,טריפעג ייז ןעמ טָאה

 ןופ תושר ןיא ןבענעגרעביא ןוא ןענָאנאוו-יפ ןיא ןדָאלראפ ייז ןעמ

 -ניהא ידכ ,ווונאשעשט ןופ ןעמוקענ לעיצעּפס ןענעז עכלעוו ,טייל-,א .ס

 ןיא ,טכאנ רעד ןטימניא ןענעז ייז ןעוו .ןפאלקש-רעטעברא ןעננערבוצ

 -ייא טימ טייל-.א .ס יד ייז ןבָאה ,טרָא ןפיוא ןעמוקעגנָא ,שינרעטצניפ

 טביירט ןעמ יו רעגרע ,ןענָאנאו יד ןופ ןבירטעגסיורא ןשטייב ענרעז

 רעטנוא רעטעמָאליק עכעלטע טנָאיעג ייז ןעמ טָאה יוזא ןוא ,תומהב

 .רענאל-טעברא םוצ זיב ּפעלק ןוא ץימש

 לסיב א טזָאלעג ךעלדנע טיילעגנוי יד ןבָאה טייל-.א .ס יד ןעוו

 ןלאפעגרעדינא עדימ ,עכעלקילגמוא יד ,ייז ןענעז ,םעטָא םעד ןּפאכרעביא

 - .למיה ןעיירפ םעד רעטנוא דרע רעליוה רעד ףיוא

 טשרע ךיז ייז ןבָאה ,ןגָאט ןביוהעגנָא טָאה סע ןעוו ,סנגרָאמוצ

 ףיוא ,דלעפ טיירב א ןעוועג זיא סע ,ךיז ןעניפעג ייז ּוװ ,ןעזמורא טנָאקעג
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 ןבָאה סָאד .רעכעד ןָא ןקאראב טלעטשענפיוא ןעווענ ןענעז סע ןכלעוו

 .ןרָאװעג טכארבענרעהא רעירפ ָאד ןענעז סָאװ ,ןדיי יד טיירגענוצ

 ןבָאה דלאב לייוו ,טייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא ךיז ןקוקמורא גנאל

 .ןייּפ ערעייז ןביוהעגנָא ךיז

 טיורב אקעד 10 :עיצרָאּפזייּפש עכעלנעט רעייז ןעמוקאכ ןבָאה ייז

 טעברא רעד וצ ןרָאװעג ןבירטעג ןוא ּפוז עקידרעסאוו רעטיל ןבלאה א ןוא

 -אקיפיטרָאפ טיובעג םייהעג ןיא ןבָאה ןשטייד יד ּווװ ,דלאוו ןטנעָאנ א ןיא

 .טנגעג רענילבול ןיא ץינערנ רעשיסור-שטייד רעקיטלָאמעד רעד ייב סעיצ

 ךָאנ ןענעז דנאלסור ןוא דנאלשטייד ןעוו ,1940 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 .ןעגנואיצאב "עכעלטניירפ , ןיא ןעוועג

 .רעבירנ ןנָארגעג ןדיי ןבָאה טייל-,א.ס יד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 פעק עשידיי רעביא ןניולפענ ןענעז ןטורציּפש ענעטכָאלפעג יילב טימ יד

 עשטייד יד ןבָאה ןרעװלָאװער ןוא ןטורציּפש יד טימ .טעברא רעד תעשב

 -סיוא ,רעמינּפ טרימרָאפעד ,ּפעק טיילעננוי עשידיי יד ייב טקאהעצ םיחצור

 ןבילבענ "עיצארעּפָא , אזא ךָאנ ןענעז טּפָא רָאנ ןוא ,ןייצ ןוא ןגיוא טקאהעג

 ןפרָאװעגניירא דלאב ןענעז עטיוט יד .ץאלּפ-טעברא ןפיוא עטיוט ןניל

 ייז ייב ןבָאה ןדיי עלא .דרע טימ טישראפ ןוא רעבירג יד ןיא ןרָאװעג

 ."לעארזיא, ; ןעמָאנ ןייא טאהעג

 -ענ ןבָאה ןשטייד יד ןוא ,רעדלעוו יד ןיא רעמייב טקאהעג ןבָאה ןדיי

 טונ טָאה רענייא יצ ,דישרעטנוא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ןוא ,ןגָאלש

 ןרָאװעג ךעלרעדרעמ ןענעז םאנסיוא ןָא עלא -- טעבראעג טכעלש רעדָא

 : ןקינייּפ ןופ םינפוא ענעדישראפ טרעלקעגסיוא ןבָאה םיחצור יד .ןגָאלשענ

 עזָאה , :דיי א וצ ןוט יירשעג א טנָאקעג ןיושראּפ-.א .ס א טָאה גנילצולּפ

 ,ןזיוה יד ּפָארא זָאל , :טסייה סָאד "! ןיה ךיז געל ! ךָאה שרַא ! רעטנור

 דלאב ."רעדינא ךיז גייל ,רעּפרעק לייט ןטשרעטנוא םעד רעטנוא בייה

 םאטש א ףיוא ןניל ןאמרעגנוי רעקירעי קיצנאווצ ןוא עכעלטע אזא טנעלפ

 ייווצ ,ךיוה רעד ןיא ןטנוא ןטעקַאנ ןטימ םיוב םענעטינשעגרעטנוא ןא ןופ

 טזומעג ןבָאה ,טעבראעג ןעמאזוצ טָאה ןאמרעננוי רעד עכלעוו טימ ,םירבח

 ,רבח.רעייז ןגָאלש חוכ ןצנאנ ןטימ ןוא ןנייווצ-םיוב עניד ייווצ ןעמענ

 ןליופאב רע טָאה ,ןרָאװעג ןלעפעג טשינ חצור םעד זיא ןנָאלש סָאד ביוא

 יירד עלא ןעוו ןוא ןטשרע םעד ןבענ ןגייל וצ ךיז םירבח ייווצ יד ךיוא
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 א ג א װ ה מ ? ּׁש

 חוכ ןצנאנ םעד טימ ןוא ץלָאה קיטש א ןעמונעג רע טָאה ,ןגעלעג ןענעז

 .טצירּפשעג טָאה טולב זיב ,בייל רעייז ןעוועסאּפעצ ןוא ןדניש וצ ןביוהעגנָא

 טרעהעגפיוא ןבָאה תונברק יד זיב ,ןנָאלשעג גנאל יוזא רע טָאה לָאמטפָא

 ןפיוא ןעמאטש-רעמייב יד ןופ ןלאפענּפָארא עטשלחראפ ןוא ןעיירש וצ

 טשינ ךיז טָאה סע ייז ןופ רעוו .טולב ןופ ןרָאװעג סאנ זיא סָאװ ,זָארג

 ןוא בורג א ןיא ןרָאװעג ןפרָאוװעגניירא זיא ,סיפ יד ףיוא טלעטשעג דלאב

 ךיז טָאה ןאמרעגנוי א זא ,ןפָארטעג טָאה לָאמא .ןרָאװעג טישראפ דלאב

 סָאװראפ , ןאמ-.א .ס םעד טנערפעג ןוא ןנָאלש ןטימ ןיא טלעטשענפיוא

 טפָארטשַאב ךעלרעדיוש זיא ןאמרעגנוי רעקיזָאד רעד "? ךימ ןעמ טנַאלש

 -ןזיוה יד ןיא טנעה יד ןקעטשוצניירא ןעגנּווװוצעג םיא טָאה ןעמ : ןרָאװעג

 "ודעבעל ןוא בורנ א ןיא טלעטשעגנניירא עיציזָאּפ רעד טָא ןיא ןוא ןשאט

 -סיורא טזָאלעג ןעמ טָאה ענייז רָאה יד זיולב .דרע טימ טישראפ טייהרעק

 טריסאּפ סע סָאװ ,ןזייוו ןענעק ןלָאז םיחצור יד ידכ ,דרע רעד ןופ ןגייטש

 ןוט ןפראד ,טגָאזעג ייז ןבָאה ,ןדיי :ןגארפ טלעטש סָאו ,םענייא טימ

 .ןגערפ טשינ ןוא ייז טלעפאב ןעמ סָאװ ץלא

 רָאיאמ א רענייא ןעווענ זיא רענאל-טעברא םעד ןופ רעריפנָא רעד

 טפאלקשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןופ גנוניימ רעד טיול .ףלאד ןעמָאנ ןטימ

 גינעק , :לטיט םעד טנידראפ רשכ רָאיאמ רעד טָאה ,גנוריפנָא ןייז רעטנוא

 -סיוא ןעוועג זיא "ןליּפש , עטסטבילאב ענייז ןופ סנייא ."ןטסידאס יד ןופ

 יד ןשיווצ רעװלָאװער ןייז טימ ןעוועליצ ןוא ןשטנעמ עייר א ןלעטשוצ

 ןרָאװעג קיטלינכיילג יוזא ןיוש ןענעז ןדיי יד רעבָא .תונברק ענייז ןופ ןניוא

 ןעוו ,קורדנייא ןייק טכאמעג טשינ ייז ףיוא ןיוש טָאה סע זא ,טיוט םוצ

 זיא ?ליוק א ןופ ןבראטש ."ליּפש , םעד טָא וצ ןפורעג טָאה טסידאס רעד

 ,ןרעוו וצ ןסָאשרעד ןעוועג רעביל ךָאד זיא סע -- "טיוט-סוסקול , א ןעוועגנ

 -על ןרעוו וצ ןבָארגאב רעדָא רעגנערד טימ ןרעוו וצ ןגָאלשרעד רעדייא

 .טייהרעקידעב

 ןוא רעצעלּפ-טעברא יד טכוזאב ףלאד רָאיאמ רעד טָאה גָאט ןדעי

 רָאיאמ רעד .טיוט טיילעננוי עכעלטע טזָאלענרעביא גנוליײטּפָא רעדעי ןיא

 ןעמוק טפָא טנעלפ רעכלעוו ,ןוז א טאהעג רענאל ןופ טייוו טשינ טָאה ףלאד

 טאהעג האנה טָאה ףלאד רעגנוי רעד .טיזיו א ףיוא רעטָאפ ןייז וצ

 -סיוא טנעלפ רע .,ןסקָאב וצ ךיז טאהעגנ ביל סרעדנוזאב ןוא טרָאּפס ןופ
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 הװָא כָאט סנעש ט ןברוה

 ייז קידננָאלש ,ןסקָאב "טנרעלעג , ייז ןוא ןדיי עכעלטע לאז א ןיא ןלעטש

 ןדיי יד ןעוו ןוא ;זענ קידנכערבעצ ןוא ןייצ קידנקאהסיוא ,ןגיוא יד ןשיווצ

 א טימ ןנָאלשעג ייז רע טָאה ,דרע רעד ףיוא ןגעלעג עטתיממעצ ןיוש ןענעז

 רעדיוו ךָאנרעד ,טרָאד ןופ טנַאיענסיױורא ןוא ּפעק יד רעביא ץלָאה קיטש

 -רעביא "ליּפש , יד ךיז טנעלפ יוזא .ערעדנא טרָא רעייז ףיוא טריפעגניירא

 "עג ביל רעטָאפ ןייז יו טקנוּפ טָאה ףלאד רעגנוי רעד .לָאמ עכעלטע ןרזח

 ןטימ ןיא רָאנ ,ןגיוא יד ןשיווצ טשינ רעבָא ,ןסיש ןענרעל וצ ךיז טאה

 וצ דיי א ןליופאב טָאה רע ;ןפוא אזא ףיוא טכאמענ סָאד טָאה רע .ּפָאק

 ןטימ ןיא ןפָארטעג טָאה רע זיב ,ננאל יוזא ןסָאשענכָאנ םיא ןוא ןפיול

 טזומעג רע טָאה ,ןיירא רעגאל ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,לָאמ סעדעי .ּפָאק

 -עג טָאה רע ןיב ,גנאל יוזא "טרָאּפס , ןיפ םעד טָא טימ ןעמענראפ ךיז

 יו ,ּפָאק "ןנולק  ןשידיי א ןופ ןטימ רעד ןיא טקנוּפ ליוק א טימ ןפָארט

 .ןגָאז סָאד טגעלפ רע

 עטריסערדסיוא עסיורג טאהעג ןבָאה ןוז ןייז ןוא ףלאד רָאיאמ רעד

 ןגעלפ טניה יד .רעטעברא עשידיי יד ףיוא ןציירנָא ןנעלפ ייז עכלעוו ,טניה

 .שיילפ רעקיטש בייל ןוא םינּפ ןופ ןסיירסיוא ןוא תונברק יד ןלאפאב דליוו

 םיטאבעלאב יד ןופ ייז ןנעלפ טעברא עקיטולב עקיזָאד יד ןריפסיוא ןכָאנ

 .ןרעוו טלטרעצענ ןוא טעלגעג ערעייז

* 1 * 

 ןעמוקעגנָא ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורא יד ןופ ןענעז גָאט ןדעי

 עטלא ךיוא ןעמוק ןבכיוהעגנָא ןבָאה סע .ןדיי טימ ןטרָאּפכנארט עשירפ

 עננוי ןייק רעמ ןעווענ טשינ ןיוש טעטש ענעי ןיא ןענעז סיוועג .ןדיז

 ןענעז ןשטנעמ ןסאמ ,רענרע לָאמא סָאװ ןרָאװעג זיא רענאל ןיא .ןשטנעמ

 ןייק .טרָא רעייז ףיוא ןעמוקעג ןענעז עשירפ ןוא ןרָאװעג טקינייּפראפ

 ,קראטש ןוא טנוזעג ןעוועג ןענעז עלא ,ןעוועג טשינ ָאד ןענעז עקנארק

 ,טגערפעג ןוא ןדיי ענייז טריטקעּפסניא ירפרעדניא ןדעי טָאה ףלאד ןעוו

 רעקנארק א לייוו ,קנארק ןדלָאמעג טשינ ךיז טָאה רענייק ; קנארק זיא רעוו

 .ןסָאשרעד ןרָאװעג זיא

 ןלאפעגניידא טייל-,א .ס עכעלטע ןענעז טכאנ רעמוז א ןיא לָאמנייא
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 א ג א װ ה 8 ? ש

 ןגעלענ ןענעז ןדיי יד .טנעה יד ןיא ןשטייב ענעלַאטעמ טימ טאראב א ןיא

 ףיוא טלעטשעג ךיז ייז ןבָאה ,למוט םעד קידנרעה .דרע רעליוה רעד ףיוא

 "אב ןבָאה ,רוכש קראטש ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעדרעמ-.א .ס יד .סיפ יד

 עכעלטע .טעקאנ ףיוה ןפיוא ןלעטשסיוא ךיז ןלָאז ןדיי טרעדנוה ,ןליופ

 ןגירקעג ןבָאה עקירעביא יד ,טרָא ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד דלאב ןענעז ןריי

 ןעמוקעגנָא .ווונאשעשט ןייק ןיירא לטעטש ןיא ןרישראמוצּפָא לעפאב םעד

 טייהרעטעקאנ ןרָאװעג ןבירטעג רעטייו ןשטנעמ יד ןענעז ,לטעטש ןיא

 -טנַא וצ געוו ןטימניא ןעגנולעג זיא טיילעגנוי יירד זיולב ,םלוע-תיב ןפיוא

 ערעייז ןענעז ,םלוע תיב ןפיוא ןעמוקעגנָא ןענעז עטקיניײיּפעג יד ןעוו ,ןפיול

 רעייפ םאלפ א ןיא יו טנערבעג ןוא ןשטייב יד ןופ ןדנושעצ ןעוועג רעבייל

 ןרעוו ןבירטעג ןתעב ייז ףיוא טלגָאהעג רדסכ ןבָאה סָאװ ,ץימש יד ןופ

 רעבָא ןענעז סע ,רעבירג ןבָארג וצ ןליופאב ןבָאה םיחצור יד .געוו ןפיוא

 א ןיא ןבירטענניירא עכעלקילגמוא יד ייז ןבָאה ,סלדיר ןייק ןעוועג טשינ

 .ןסָאשרעד טרָאד עלא ןוא ּפמוז

 ףיוא ןפיולטנא וצ ןסָאלשאב ןבָאה קאראב ןיא טיילעגנוי עכעלטע

 לָאז סע ידכ ,קיסיילפ טעבראעג געט עכעלטע ןבָאה ייז .טייז רעשיסור רעד

 ךיז ייז ןבָאה טכאנ רערעטסניפ א ןיא ןוא ,דשח ןייק ייז ףיוא ןלאפ טשינ

 ךיז ןוא דלאוו ןיא ןיירא ןענעז ייז .קאראב ןופ ןעמוקאבסיורא קיטכיזרָאפ

 ןענעז ןעשזדנַאלבמורא העש עכעלטע ךָאנ .טייז רעשיסור רעד וצ טזָאלענ

 ייז טָאה עכלעוו ,ךאוו-ץינערג רעשיסור רעד ךרוד ןרָאװעג ןטלאהראפ ייז

 טָאה ןעמ .עיסימָאק רעשירעטילימ א ראפ רעהראפ א ףיוא טריפעגקעווא

 טיילעגנוי יד ןופ ןעננורעלקרעד יד טרילָאקָאטַארּפראפ ןוא טגערפעגסיוא

 ,ושטייד יד ייב רעגאל-טעברא ןיא ןעננוננידאב עכעלרעדיוש יד ןנעוו

 ןרָאט ,ןשטייד יד טימ ךאמּפָא ןא טיול זא ,טרעלקרעד ייז טָאה ןעמ רעבָא

 -ירעד ןוא ץינערנ רעד רעביא לאנעלמוא םענייק ןזָאלכרוד טשינ ןסור יד

 -ייו םוש ןייק .ןשטייד יד וצ ןרעוו טקישעג קירוצ טיילעגנוי יד ןזומ רעב

 ייז ןענעז טכאנ רערעטסניפ א ןיא ןוא ןפלָאהעג טשינ טָאה ןטעב ןוא ןענ

 .ץינערג רעד וצ רענלעז עשיסור ךרוד ןרָאװעג טריפעגּפָא קירוצ

 -ניירא קירוצ טזומעג ךיז הבנגב ןבָאה טיילעגנוי עטלפייווצרַאפ יד

 -עברא רעדמערפ א וצ ןענאטשענוצ ייז ןענעז טרָאד ,רעגאל ןיא ןעמוקאב

 .ןרוּפש יד טשיווראפ םורא יוזא ןוא עּפורג-רעט
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 וו ָא כָאט םנעש ט ןבווה

 ,וונאשעשט ןיא טעבראעג ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי יד ןופ ןרעטלע יד

 -ענּפָא ןוא ןסירענּפָא םורא ןעייג רעדניק ערעייז זא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה

 ןקיש ןביולרעד לָאז ןעמ ,"טאר-ןדוי, ןכרוד טימאב ךיז ייז ןבָאה ,ןסילש

 -ראפ, ןזיווענסיורא לָאמ סָאד טָאה טכאמ יד .ןכאז קיטיונ יד טימ ןטעקאּפ

 ןיא ןכאז עטקישענ יד ןופ טפלעה א רעבָא .טביולרעד ןוא "שינעדנעטש

 יד ןבָאה םענעבילבענרעביא םעד ןופ ,ןרָאװענ ןעמונעגוצ טרָא ןפיוא דלאב

 ןענעז םייריש יד ןוא קלח רעייז ןעמונעגּפָארא ךיז רענאל ןיא טייל-.א .ס

 .רעטעברא-רעגנאל יד וצ ןעננאנרעד

 ןבָארג םייב רעדלעפ יד ןיא טעברא יד טָאה רעטניוו ןופ םוקנָא ןטימ

 סעמוס עסיורג ראפ טלָאמעד ןבָאה טייל-.א .ס יד .טלעטשענּפָא ךיז רעבירג

 םורא יוזא .רענאל ןופ טעבנגעגסיורא ךיז טָאה דיי א ןעוו ,טקוקעגקעווא

 טריטסיזקע רעטייוו טָאה רענאל רעד רעבָא ,טעוועטארעג לייט ךיז ןבָאד

 .ןבילבראפ טרָאד ןענעז ןדיי לָאצ עסיורג א ןוא

 אש

 "טאר-ןדוי ,, ןופ טייקיטעט יד

 ,ןאמטּפיוה-טָאטש ןופ גנודלעמ א ןעמוקאב טָאה "טארדןדוי , רעד

 יד ןיא סרעדנוזאב ,ןסאג יד ןיא ןזייוו ליפוצ טשינ ךיז ןלָאז ןדיי יד זא

 טנרָאװעג זיא יוזא ,ןדיי יד ןופ "ןביירטמורעה , סָאד ביוא .ןסאג-טּפיוה

 "נָאק עקירעהעג יד ןעיצ , טכאמ יד טעװ ,ןרעהפיוא טשינ טעוװ ,ןרָאװענ

 וצ ןרָאװעג טרעדַאפעגפיוא רעבירעד זיא "טאר-ןדוי, רעד ."ןצנעווקעס

 ןלָאז ןדיי זא ,ןבעג גנוטכא לָאז סָאװ "טסנידסגנונדרָא , עשידיי א ןפאש

 .ןסאג יד ןיא ןיינמורא ?יפוצ טשינ

 רעד ראפ טיילעגנוי קילדנעצ עכעלטע ןרָאװענ טריברעוו ןענעז סע

 -יא סנטסָאּפ-ךאוו ףיוא ןרָאװעג טלעטשעצ זיא עכלעוו ,"טסנידסגנונדרָא,

 -םערָא ןגָארטעג ןבָאה רעטיה-גנונדרָא עשידיי עקיזָאד יד .ןסאג עלא רעב

 א טימ דנאב עסייו א ןטכער םעד ףיוא :סמערָא עדייב ףיוא רעדנעב

 : שטייד ןיא טפירשפיוא ןא טימ דנאב עיולב א -- ןסניל ןפיוא ןוא דוד ןנמ

 ,"טסנידסגנונדרָא עשידייג
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 א ג א װ ה 8 ל ׂש

 סָאד טרעהעג ךָאנ טָאה "טסנידסננונדרָא , רעד ןופ סעיצקנופ יד וצ

 ,טמא-סטעברא ןיא ,"טאר-ןדוי, ןֹופ סָארויב יד ןיא גנונעדרא יד ןטיהּפָא

 םוטעמוא .גנורעקלעפאב עשידיי יד "ןרינילּפיצסיד , ללכב ןוא ןכיק יד ןיא

 -אב דלאב ךיז ןגעלפ ,ןעמאזוצ ןדיי עכעלטע טלעטשענּפָא ךיז ןבאו סע ּווװ

 .ןייגוצרעדנאנופ ךיז ןלעפאב ןוא "רעטיה סגנונדרָא , עשידיי ןזייוו

 ,לאקאל םענעגייא ןא ןעמוקאב טָאה "טסנידסגנונדרָא , עשידיי יד

 -אב יד ןגנָארטעגניירא טכייל יוזא טשינ ןבָאה סָאװ ,רעלָאצ-רעייטש יד

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןוא "טאר-ןדוי, ןופ עסאק רעד ןיא סעמוס עטמיטש

 ןיא ןרָאװעג ןפורעג ןענעז ,טעברא רעד וצ טלעטשענ רעלוגער טשינ ךיז

 ןשיוװצ יירעגירק רעדָא הבנג ןופ ןלאפ ןיא .רעהראפ א ףיוא לאקָאל ןקיזָאד

 ףוס לכ ףוס ."טסנידסגנונדרָא עשידיי, יד טרינעוװרעטניא ךיוא טָאה ןדיי

 יורטוצ ןסיוועג א ןעניוועג וצ ןביוהעגנָא "טסנידסננונדרָא עשידיי , יד טָאה

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד דצמ

 -סגנונדרָא , רעשידיי רעד ןופ טעטירָאטיױא יד זא ,ךיז טייטשראפ סע

 ןעועג יז זיא ןגעקאד ןדיי ףיוא ןיולב טײרּפשענסיױא ךיז טָאה "טסניד

 רָאנ ,די-טשינ זיא'ס ןכלעוו ןנעק ןזיולב טשינ זָאלפליה ןוא זָאלטכאמ

 .עשידיי-טשינ ןעוועג ןענעז סָאד ביוא ,רעדניק עניילק ןנעק וליפא

 -אפ עשטייד רעמ לָאמא סָאװ ןעמוקעגנָא ןענעז טָאטש רעזדנוא ןיא

 עקיזָאד יד .ןלוש ןרָאװעג ןפאשעג ןענעז רעדניק ערעייז ראפ ןוא סעילימ

 ןיא רעדָא ןופ קידנעיינ ןנעלפ רָאי 14 זיב 8 ןופ רעטלע ןיא רעדניק-לוש

 ןגָאלש ייז ןוא ענעסקאוורעד ךיוא וליפא ןוא רעדניק עשידיי ןלאפאב לוש

 לָאמא ןענעז ךעלשטייד עניילק יד ןעוו ,ןטורציּפש רעדָא סנקעטש טימ

 -לעװ ,םראדנאשז א טכוזעגפיוא ייז ןבָאה ,ןדיי יד ךרוד ןרָאװעג ןבירטראפ

 -סיוא ןבָאה רעדניק עשטייד יד סָאװ ,הלווע יד ןעמונעגנָא ךיז טָאה רעכ

 ןדיי ענעסקאוורעד יד ךיוא ןוא עניילק יד טָאה רע ןוא ןדיי יד ןופ ןייטשוצ

 עשידיי רעביא טנעה ערעווש ענייז קידנזָאלּפָארא ,ץרא ךרד טנרעלעג

 ןוא ןסקאווענ רעבירעד זיא ךעלעשטייד עניילק יד ןופ הּפצוח יד .רעמינּפ

 ןזיוועג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןטלאהאב וצ ךיז ןעגנוווצעג ןעוועג ןענעז ןדיי

 | ,סאנ ןיא

 רעד ןוא "טאר-ןדוי, ןופ סעזערּפ רעד זא ,ןפָארטעג טָאה לָאמנייא

 עשידיי ןעוו ,סאג ןיא ןעוועג דארג ןענעז "טסנידפגונדרָא , רעד ןופ רעריפנָא
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 יד .סענאנילוכ עשטייד עניילק יד ךרוד ןרָאוװעג ןנָאלשעג ןענעז רעדניק

 יד ןטלאהנייא טווגרּפענ םדוק ןבָאה "טכאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ , עשידיי

 "עבילךעטסכענ; יו ,ןטנעמוגרא עשילארָאמ טיס ךעלשטייד עניילק

 ןופ ןרָאװעג לעּפתנ טשינ ןענעז ךעלדנאנילוכ עניילק יד רעבָא ,המודכו

 .טעברא רעייז ןוטעג רעטייו ךיז ןוא "ןטנידערּפ, עשידיי ינימ עכלעזא

 טכארבעג "טסינדסגנונדרא רעשידיי, רעד ןופ רעריפנָא רעד טָאה טלָאמעד

 ןכאמ טװּורּפעג ןוא סמערָא ערייב ףיוא רעדנעבמערָא יד טימ ןשטנעמ ענייז

 ךיוא "רענעמסגנונדרָא יד ןענעז רעבָא ךעלשטייד עניילק יד .גנונעדרָא

 ןשטייד א ןטעבעג ףוסל טָאה ןעמ זא יוזא ,ןיירא םינּפ ןיא ןעגנורּפשעג

 א ןטלאהעג טָאה םראדנאשז רעד .ןרינעוורעטניא וצ סאג ןיא םראדנאשז

 ,"טסנידסגנונדרָא , רעד ןוא "טאר-ןדוי, ןופ סעזערּפ םעד ראפ השרד עצנאנ

 עטמאדראפ , עצנאג יד ןוא רעדניק עשידיי ענעניוצרעד-טשינ יד ןוא ייז זא

 -ניק ענעגיוצרעד-טוג עשטייד ןופ ור יד ןרעטש טשינ לָאז "טפאשלעזענ

 ,ןדיי ערעייא ןלעפאב וצ רָאנ טָאה ריא : טרעלקרעד ףוסל ייז טָאה רע .רעד

 ! טקעּפסער ןבָאה ריא טלָאז רעדניק עשטייד ראפ רעבָא

 -ענסיוא ןרָאװעגנ ןענעז "רענעמגננונדרָא , יד טימ סעזערּפ רעזדנוא

 טימ קעוװא ןענעז ייז ןוא רעדניק ?ענעגיוצרעד טונ, עשטייד יד ןופ ןפיפ

 .הּפרח
 א 4 א

 -ער וצ טכאמ רעד ןופ לעפאב א ןעמוקאב טָאה "טאר-ןדוי , רעד

 עכלעוו ,ןראילומרָאפ עלעיצעּפס ףיוא ןנעמראפ עשידיי סָאד ןרירטסיג

 רטדעי ,ןַאמטּפיוה-טאטש םעד טלעטשענוצ ןוא טליפעגסיוא ןרעוו ןפראד

 .ןגעמראפ סָאד ןבעננָא יונעג ףראד יורפ עשידיי עדעי ןוא ןאמ רעשיריי

 :ןקירבור עקידננלָאפ טנכערעגסיוא ןעוועג ןענעז ראילומרָאפ םעד ןיא

 ,יייצטעב ,שעוו ,לבעמ ,ןריּפאּפ-טרעװ ,ןטאטשקרעוו ,ןטפעשעג ,ןקירבאפ

 י ננודיילק .ןכאז:בוטש ערעדנא עלא ןוא ןלאדנארישז רעדליב רעכיּפעט

 !כאז-גנודילק ערעדנא עלא ןוא ןטוה ,ךיש ,ןצלעּפ ,ןעלטנאמ ,ןגוצנָא

 ,דלָאג ,(ךאז רעדעי ןופ רילָאק יד ןרעוו ןבעגעגנָא טזומעג טָאה ייברעד)

 םערָאפ ןוא טלאטשעג רעדעי ןיא ןלאטעמ עלעדייא ערעדנא ןוא רעבליז

 יד ןיא ןבירשעגנייא ןרעוו טזומענ טָאה ץלא .ןכאז-טרעוו ערעדנא עלא ןוא
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 א ג א וװ ה 8 59 שש

 -ענ רעד ךרוד ןבירשעגרעטנוא ןוא ראילומרָאפ ןופ ןקירבור עקירעהענ

 ןכילנראפ ןענעז סעיזיווער עטריפעגכרוד רעטעּפש יד ייב .ןָאזרעּפ רעקירעה

 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגפיוא ןענעז סָאװ ,יד טימ ןכאז ענענופעג יד ןרָאװעג

 נָא ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ ,ןכאז ןענופעג טָאה ןעמ ביוא .ראילומרָאפ

 רעמיטנגייא רעייז ןוא ןעמונענוצ ייז ןעמ טָאה ,ראילומרָאפ ןיא ןבעגעג

 וצ טאהעג ןיוש סָאד טָאה רע זא ,"טלָאצאב , יוזא ןעמוקאב ייז ראפ טָאה

 .ןבעל ןצנאג ןפיוא ןעקנערעג

 -ארטסיגער א ןרָאװעג טריפעגנכרוד ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןבָאה עיצארטסיגער רעד וצ .דנאלסור ןייק ןרָאפ ןליוו סָאװ ,יד ןֹופ עיצ

 עכלעוו ,טעטש יד ןיא םיבורק טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןדלָאמעג ךיז

 -ענ ןבָאה ייז .ןסור יד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקֶא המחלמ בייהנָא ןיא ןענעז

 טננוי יד ךיוא .תוחּפשמ ערעייז טימ ןדניבראפ ךיז ןענעק וצ דניצא טנכער

 ןעלטעצ-עיצארטסינער עלא יד ,עיצארטסיגער רעד וצ ןדלָאמעג ךיז טָאה

 .טכאמ רעד וצ "טאר-ןדוי, םעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשענוצ ןענעז

 * א א

 -ענסיורא ,ןדיי טָאטש ןיא זדנוא וצ ןעמוקנָא ןביוהעננָא ןבָאה סע

 עזָאלמייה עטשרע יד .ךעלטעטש עקימורא יד ןופ ןשטייד יד ךרוד ענעבירט

 וא ,טלייצרעד ןבָאה ייז .ווָאנאזדָאב עלעטעטש םעד ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז

 ןוא ןעמראדנאשז ?טעטש ןיא ןיירא ןענעז טכאנ רעד ןטימ ןיא לָאמנייא

 יוזא טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז .לטעטש ןרעטניה געוו ןפיוא ןבירטעגסיורא עלא

 ןענעז םדוק .זדנוא וצ ןעמוקעגנָא ןענעז ייז זיב ,ןרעדנאוו רעטסניפ רעד ןיא

 ןּפערט ,ןרָאדירָאק יד ,ףיוה םעד טצעזאב ןוא "טאר-ןדוי, ןיא קעווא ייז

 עלא ,טייל עטלא ןוא רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ --- טרָא יירפ א רָאנ ּוװ ןוא

 רעמינּפ עטכשוחראפ טימ ,עטרעננוהראפ עטּפעשרעד ,עדימ ,עטרעטאמראפ

 .ענעסירעגּפָא ןוא

 עזָאלמייה עטרעטאמעגנסיוא יד ןוא טכאנ יד ןלאפעגוצ זיא סע ןעוו

 לענש ףיוא ייז ןעמ טָאה ,ּפָאק ןרעביא ךאד ןייק טאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה

 ףינענ ןעוועג ךיוא יוזא ןיוש ןיא סע ּוװ ,רעזייה עשידיי ןיא טלייטראפ

 -םיורא ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,ןדיי עניה טָאה ןעמ סָאװ םעד בילוצ ,גנע
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 וו ָא כָאט סנע שש ט ןברוה

 ערעדנא ייב ןריטראווקנייא טזומעג ךיוא ,ןעגנוניווו יד ןופ ןפרָאװעג

 .סעילימאפ

 ןליזא ןפאש וצ ןטערטענוצ "טאר-ןדוי, רעד זיא סנגרָאמוצ דלאב

 גװ ,ןלאקָאל עלא ןעמונעגוצ קעווצ םעד וצ טָאה ןעמ .עזָאלמייה יד ראפ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלוש עניילק ,תורות דומלת ,םינינמ ןענופעג ךיז ןבָאה סע

 טאהעג זיא סָאװ שרדמ תיב עיינ סָאד .ףייה יד ןיא ףיט ץעגרע ןענופעג

 טנררָאעננייא טרָאד ןוא טכירראפ ל?לסיב א ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טקידעשאב

 .עזָאלמייה יד

 ,טלופרעביא רעמ ץלא ןרָאװעג לָאמא סָאװ ןענעז ןליזא יד רעבָא

 .ןעמייה ערעייז ןופ ענעבירטראפ עיינ ןעמוקעג ןענעז גָאט ןדעי טעמכ

 ,תושפנ טנזיוט 28 טלייצעג המחלמ רעד ראפ טָאה סָאװ ,טָאטש רעזדנוא

 .טנזיוט 40 וצ ןגיטשעג זיא

 לאז ןייא ןיא .רערעווש ץלא ןרָאװעגנ זיא ןליזא יד ןיא ןבעל סָאד

 -נעמ .רעדניק ערעייז טימ ןעיורפ ןוא רענעמ ןעמאזוצ ןבעל טזומעג ןבָאה

 ןבָאה ךס א ןוא ןטעב טלעפעגסיוא ןבָאה סע .ןטכיש ענעדישראפ ןופ ןשט

 ןיא ןסירענּפָא ןעוועג ןענעז עלא טעמכ .דרע רעד ףיוא ןפָאלש טזומעג

 לםיוו שעוו ןוא םישובלמ טלמאזעגפיונוצ זדנוא ייב ןעמ טָאה ,ןסילשענּפָא

 -סיורא ןטייקכעלנעמ עלא טימ טימאב ךיז ןוא ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא'ס

 .זדנוא ראפ ערעכעלקילנמוא רעמ ךָאנ יד ןפלעהוצ

 טשינ טָאה סע רעבָא ,קיטעט רדסכ ןעוועג זיא עזָאלמייה ראפ ךיק יד

 רעזייה עטאווירּפ ןיא ןכָאק ןביוהעגנָא ךיוא ןעמ טָאה .ןסע ןייק טגינעג

 ןדעי טימ רעבָא .ךיק רעד טלעטשענוצ ייז ןוא גראוונסע ןעלסעק עסיורג

 ,רענרע ןרָאװעג רעניווונייא עקידנעטש יד ראפ ןעגנוגנידאב יד ןענעז גָאט

 ירּפ יד .עילימאפ רעטנעָאנ ןייז ןוא ךיז טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא רעדעי

 יד ןיא ןשטנעמ יד ןוא רעכאווש ןרָאװעג ?לָאמא סָאװ זיא ףליה עטאוו

 ןליזא יד ןיא ןזייוואב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .רעגרע ןרָאװעג זיא ןליזא

 "ןיוב ןוא-קעלפ יו ןטייהקנארק עקידנקעטשנָא רעזייה עמירָא יד ןיא ןוא

 עשיריי עמירָא יד ןיא ןרָאפעגמורא ןענעז ןענישאמ-עיצקעפניזעד .סופיט

 "טאר-ןדוי, םעד ןליופאב טָאה טכאמ יד .רעזייה יד טקיניירעג ןוא ןטנגענ

 -ראפ ראפ ןאטנאראווק א טימ "ןטלאטשנא-גנוזיולטנא , ןענעדרָאוצנייא

 ,עקנארק-שימעדיּפע ראפ לָאטיּפש א ןפאש ךיוא ןוא סופיט ףיוא עקיטכעד

79 



 א ג א װ ה מ ? ש

 וצ טעברא רעד ןיא ןפרָאװעגניירא ךיז ןבָאה םיריוטקָאד עשידיי

 ןופ ןאטיּפאק רענעזעוועג רעד .ןטייהקנארק עקידנקעטשנָא יד ןפמעקאב

 -ראוצרעביא עיסימ יד ןעמוקאב טָאה גרעבלאוו ר"ד יימרא רעשיליוּפ רעד

 ךָאנ .טלאטשנא-גנוזילטנא ןא ןטימ ןאטנאראווק א ףיוא הוקמ יד ןטעב

 ןופ באטש א טימ ןרָאװעג טנפעעג ןטלאטשנא יד ןענעז טייצ רעצרוק א

 -רעדניק רעשידיי רעד ןופ ?אקָאל ןיא .ןפליהענ ןוא רעשדלעפ ,ןראטינאפ

 ראפ לָאטיּפש א ןרָאװעג ןפאשעג זיא ץרּפ .ל .י ןופ ןעמָאנ ןפיוא םייה

 .ןאנאק ר"ד םעד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןטייהקנארק עשימעדיּפע

 רעד ןיא ןרָאװעג טריפענ טּפָא ןענעז ןליזא יד ןופ רעניווונייא עלא

 רעדיילק ערעייז ,טריזאר ןוא ןריושעג ייז ןעמ טָאה טרָאד .ןאטנאראווק

 .ןדָאבעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ןרָאװעג טריטקעפניזעד ןענעז

 -ענ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,יד ייב טלמאזעגפיונוצ טָאה "טאר-ןדוי, רעד

 סָאד ןוא ןטלאטשנא יד סָאװ ץלא ןוא גייצטעב ,ןטעב ,שעוו ,ןבעג טנָאק

 זיא ןטנעמורטסניא ןוא ןטנעמאקידעמ ףיוא ,ןבָאה טפראדעג טָאה לָאטיּפש

 ,טלעג ןרָאװעג טלמאזענ

 ןאטנאראווק יד .עקנארק טימ ןרָאװעג לופ דלאב זיא לָאטיּפכש סָאד

 םיריוטקָאד יד .עיצאוורעסבָא ףיוא ןשטנעמ רעטרעדנוה ןעמונעגניירא טָאה

 -:עזעג רעשידיי רעצנאנ רעד ןופ ףליהטימ רעד ייב ןבָאה ןראטינאס ןוא

 טשרעהאב עגאל יד זיא טייצ רעד טימ זא ,טעבראעג שיגרענע יוזא טפאש

 .ןרָאװעג

 ןטלאטשנא ערעזדנוא טצונעגסיוא טָאה טכאמ-ראטינאפ עשטייד יד

 -רָאװראפ ןוא רעלטעב עלא .ננורעקלעפאב רעשידיי טשינ רעד ראפ ךיוא

 רעשיאיײצילַאּפ רעטנוא ןענעז גנורעקלעפאב רעשיליױוּפ רעד ןופ עטזָאל

 -אב ןוא ןטלאטשנא-ראטינאס עשידיי יד ןיא ןרָאװעגנ טכארבעג טכיזפיוא

 ךרוד ןענעז עכלעוו ,רענייניצ ךיוא ,לַאנָאסרעּפ ןשידיי ןכרוד ןרָאװעג טניד

 ,זדנוא וצ ןרָאװעגנ טכארבעג ןענעז ,ןרָאװעג טנלָאפראפ קראטש ןשטייד יד

 א + א

 טשינ טָאה "טאר-ןדוי, רעד זא יוזא ,ןסקאוועג רדסכ זיא טיונ יד

 טשינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט יד ןפלעה וצ ןעלטימ גונעג טאהעג

 םע .ןשינעמרעדאב ערעייז ףיוא ןענידראפ וצ טייקכעלנעמ ןייק טאהעג
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 םענ םעניילק ןוא ןסיורנ רעזואב





 וַאכַאטםנעשט ןבוו ח

 -ןדוי, םייב טעטימאק-ףליה א ןפאש ֹוצ ןרָאװעג ןסָאלשאב רעבירעד ןזיא

 -ָאק-ףליה רעד ,ןדיי עקידנדיילטיונ יד ראפ ןעלטימ ןפאש לָאז סָאװ ,"טאר

 ,רעלעטיּפש ייווצ יד ,ןליזא עלא ץוש ןייז רעטנוא ןעמונעג ךיוא טָאה טעטימ

 .גנורעקלעפאב עמירָא עשידיי עצנאנ יד ןוא ןטלאטשנא עראטינאס יד

 עשיניצידעמ ראפ סעיצקעס ערעדנוזאב ןפאשעג טָאה טעטימָאק רעד

 -ענכָאנ םייהעג ןיא טָאה לאנָאסרעּפ רעלעיצעּפס א .ףליה עשימָאנָאקע ןוא

 זא ,ןזיועגסיורא ךיז טָאה סע .ףליה ןיא ךיז טקיטיונ סע רעוו ,טשרָאפ

 טבעלעג גנאל ןיוש ןבָאה ,עכייר סלא ןעגנאגעגנָא ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ

 -עגוצ ןרָאװעג גנאל ןיוש ןענעז סנגעמראפ ערעייז .טיונ ןוא תוקחד ןיא

 סנשָארג ראפ ןבָאה ייז סָאװ ,ןופרעד טבעלעג ןבָאה רעדיוו ערעדנא .ןעמונ

 ךיז טָאה סע .סטוג ןוא בָאה רעייז ןופ עטצעל סָאד ךיז ןופ טפיוקראפ

 טקיטיינ גנורעקלעפאב רעד ןופ לייט רעטסערג רעד זא ,ןזיוועגסיורא ָאזלא

 ,ףליה ןיא ךיז

 טעטימָאק-ףליה רעד טָאה ,ןבאנפיוא ערעייז ןליפרעד ןענעק וצ ידכ

 טשינ עכלעזא טָאה "טאר-ןדוי; רעד .סעמוס עסיורג ןבָאה טפראדאב

 -עד ןיא סע ,טעטימָאק-ףליה ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ ןלעטשוצ טנָאקעג

 ,ןדיי עכעלגעמראפ יד ןרעייטשאב וצ רעמ ךָאנ ןרָאװעג ןסָאלשַאב רעביר

 םורא יוזא ןענעז סע ןוא ןטפעשענ ערעייז טריפעגנ ךָאנ ןבָאה עכלעוו

 .סעמוס ערעסערנ ןסָאלפעגניירא

 ךָאנ "טאר-ןדויג רעד זיא םעלא םעד ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא

 ענונב ייס ,טכאמ רעד עגונב ייס ,ןבאנפיוא ערעווש ראפ ןענאטשעג ץלא

 טוומעג ןבָאה סעילימאפ עשידיי רעטנזיוט .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד

 טלָאצַאב ךעלגעט טזומעג ןבָאה רעטעברא רעטנזיוט ,ןרעו טציטשעג

 -עלטע .ןשטייד יד ראפ טריפעגסיוא ןבָאה ייז עכלעוו ,טעברא ראפ ןרעוו

 ןבָאה ןעגנולײטּפָא ענייז טימ "טאר-ןדוי, ןופ עטמאאב טרעדנוה עכ

 -סיוא ךָאנ ייז זיא םעד ץוח ,ןעלטימסנבעל טימ ןרעוו טגרָאזאב טזומעג

 טפראדאב ךָאנ טָאה "טאר-ןדוי, רעד .סעיסנעּפ עניילק ןרָאװעג טלָאצעג

 ןרָאװעג טצינראפ ןענעז סָאװ ,ןלאירעטאמ-יור ענעדישראפ ראפ ןלָאצ

 טזומעג ךיוא ןעמ טָאה טּפָא ץנאג ; ןשטייד יד ראפ רעזייה ןריטנָאמער םייב

 טקוקעג טינ .ַאּפאטשעג רעד ייב ךיז ןפיוקוצסיוא ידכ ,סעיצובירטנָאק ןלָאצ

 יד טרעטכיילראפ "טאד-ןדוי, םעד טָאה טעטימָאק-ףליה רעד סָאװ ָאזלא
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 א ג א װ = 8 ר יׂש

 ןליפרעד וצ ףיוא סעמוס עסיורג טרעדָאפעג ץלא ךָאנ ךיז ןבָאה ,טעברא

 ."טאר-ןדוי, ןפיוא טגיילעגפיורא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןתובייחתה עלא יד

 ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןעמ זיא "טאר-ןדוי, ןופ ןעגנוציז יד ףיוא

 טכעלש יוזא טשינ ןדיי יד ןופ עגאל יד זיא טָאטש רעזדנוא ןיא ביוא זא

 זדנוא ייב טלעטש ןעמ סָאװ ,םעד קנאד א רָאנ סע זיא ,טעטש ערעדנא ןיא יו

 רעטייוו ףיוא ךיוא זומ רעבירעד ,ןעגנאלראפ ייז סָאװ ,ץלא ןשטייד יד וצ

 ערעייז ןקידירפאב וצ ףיוא ןעלטימ ןעניפעג וצ ידכ ,ננידלא ןרעוו ןוטענ

 סָאװ ,עיסימָאק-ץנאניפ א ןרָאװעג ןפאשעג רעבירעד זיא סע .ןעגנורעדַאפ

 ,טלעג רעמ סָאװ ןפאש וצ עבאנפיוא יד טאהעג טָאה

 רעדילנטימ-טאר עכעלטע ןופ ןענאטשאב ןזיא עיסימאק-ץנאניפ יד

 ןגרָאב טימ טקיטפעשאב רעירפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עקינייא ןופ ןוא

 -כאפ , יו ןבילקעגסיוא ןשטנעמ עקיזָאד יד טָאה ןעמ .טנעצָארּפ ףיוא טלעג

 רעמ סָאװו ןעמוקאבוצסיורא יוזא יוװ ןוא ןעמעוו ןופ ןסייוו סָאװ ,"טייל

 .טלענ

 ןוא טעטימָאק א זיוה ןדעי ןיא ןפאשעג טָאה עיסימָאק-ץנאניפ יד

 ןופ דילגטימ-גנוטלאווראפ א טמיטשאב ןעוועג זיא טעטימָאק-זיוה ןדעי ןיא

 ןטעטימַאסזיוה יד טריטנעזערּפער טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק-טּפיוה םעד

 | .עיסימאק-ץנאניפ רעד ייב
 -אב ןרָאװעג זיא ,םירָא ץנאג ןעוועג טשינ רָאנ זיא סָאװ ,דיי רעדעי

 םעד ןופ לייט א .טעטימָאק-טּפיוה םעד ראפ עמוס-טלעג א טימ טרעייטש

 עשידיי עמירָא יד ןשיװצ זיוה ןיא ןרָאװעג טלייטראפ דלאב ןזיא טלענ

 ."טאר-ןדוי, ןופ עסאק רעד ןיא ןיירא זיא טשער רעד ןוא רעניווװנייא

 טימ ןרעייטש עיינ טרעלקענסיוא רדסכ טָאה עיסימָאק-ץנאניפ יד

 לקניוו א ןיא ךָאנ טניוװ ןעמ לייוו ,"רעייטש-לאקָאל , : ןעמענ ענעדישראפ

 -םגנונדרָא רעד ראפ רעייטש א ;סאג רעד ףיוא טשינ ןוא בוטש א ןופ

 ןד ?ייוו ,"רעייטש-ךיק א } ןייטש ןוא ןויצ "ןענרעל , יז לייו ,"טסניד

 ,"רעייטש-טעברא, } ךיק רעניימעגלא רעד ןופ ןסינעג טשינ ךָאנ טספראד

 -לָאטיּפש , ,"רעייטש-ירטקעלע , ןא ; ערעדנא יו רעקינייוו טסטעברא וד ?ייוו

 עכלעוו ,רעקרעווטנאה .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,"רעייטש רעלעיצעּפס , ,"רעייטש

 ןלָאצ טזומעג ןבָאה ,טאטשקרעוו ןיא ךיז ייב טקיטפעשאב ןעוועג ךָאנ ןענעז

 ראפ רעדנוזאב רעייטש ןדעי טָאה עיסימאק-ץנאניפ יד ."ןרעייטש-ךאפ ,
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 װ ַָא כָאט סנעש ט ןברוה

 ןופ ןסָאנענ טשינ טָאה סָאװ ,דיי רעדעי .טצאשענּפָא רעלָאצ-רעייטש ןדעי

 רעסיוא .ןעלטעצ-רעייטש טימ ןפרָאוװאב ןרָאװעג זיא ,טעטימָאק-ףליה

 רעדעי סָאװ ,ןרעייטש טרעדָאפענ טמא-רעייטש רעשטייד רעד טָאה םעד

 ,ןלָאצ טזומעג טָאה ללכב רענריב

 -ראטש ןוא רעלענש לָאמא סָאװ טיירדענ ךיז טָאה דָאר-ןרעייטש סָאד

 ,עסאק-"טאר-ןדוי, רעד ןיא סעמופ עסיורנ ןסָאלפעגניירא ןענעז סע ,רעק

 סאוו ,יד ןֹופ סעיצאמאלקער רעטנזיוט ןעמוקעגניירא ךיוא ןענעז סע רעבָא

 -טנא ןענעז סע .טסאל-רעייטש ערעווש יד ןנָארטרעד טנָאקעגנ טשינ ןבָאה

 ,רעלָאצ-רעייטש יד ןוא סעיסימָאק-סגנוצַאש יד ןשיווצ ןעננובייר ןענאטש

 ,ןרעלָארטנָאק עיינ טָאטש ןיא טקישעגסיורא טָאה עיסימָאק-ץנאניפ יד

 א ,רעלָאצ ןדעי ןופ בצמ םעד ןשרָאפסיױא יונעג טפראדאב ןבָאה עכלעוו

 תמחמ ,רעמענ-עציטש יד וצ ןעננאגענרעביא ןענעז "רעלָאצ-רעייטש , ךס

 טשינ ןבָאה ייז לייוו ,גנאל ןיוש ןרעגנוה ייז זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע

 סע ,עציטש ךָאנ טעטימָאק-ףליה םוצ ןדנעוו וצ ךיז ךיז ייב ןלעוּפ טנעקעג

 -אב ןבָאה עכלעוו ,"סעיסימָאק-סננוצאש ערעכעה , ןרָאװעג ןפאשעג ןענעז

 עמוס-רעייטש יד זיא לייט ייב .רעלָאצ יד ןופ סעיצאמאלקער יד טכארט

 .ןרָאװעג טרעסערנראפ רָאנ יז זיא רעדיוו ערעדנא ייב ,ןרָאװעג טרענעלקראפ

 ןעוו ,לָאמנייא ןוא ,רעלָאצ עקיקענטראה ןעוועגנ ךיוא רעבָא ןענעז סע

 סָאװ טימ ןעוועג טשינ זיא סע ןוא קידייל ןעוועג זיא עסאק-"טאר-ןדוי, יד

 א טכאמ רעד טלעטשענוצ "טאר-ןדוי, רעד טָאה ,ןבאנסיוא יד ןקעד וצ

 .ןרעייטש יד טלָאצעגנייא טשינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןופ המישר

 סָאטיױא ףיוא ןעמראדנאשז ןרָאפעגנָא ןענעז ןגרָאמירפ ןסיוועג א ןיא

 טלָאצעגנייא טשינ ןבָאה סָאװ ,יד טריטסערא ןוא טנגנעג רעשידיי רעד ןיא

 ןעוועג טשינ דארג זיא ןאמ רעד ביוא .ןרעייטש יד ןימרעט ןטמיטשאב ןיא

 טריפענקעווא ןענעז עטריטסערא יד .יורפ יד ןעמונעג ייז ןבָאה ,בוטש ןיא

 -ענ טלָאמעד זיא סע סָאװ ,טקוקעג טשינ ןוא טָאטש רעד רעטניה ןרָאװעג

 טשרע ,לאטש רעסיורג א ןיא ןרָאװעג טצעזעגניירא ייז ןענעז ,רעטניוו ןעוו

 יד ןופ לייט רעסיורג א ןרָאװעג טלָאצעגנייא זיא סע ןעוו ,ןכָאװ יירד ךָאנ

 ןרָאװעג ןבענעג ןענעז עמוס טשער רעד ףיוא ןוא ןרעייטש עטרעדָאפעג

 .ןרָאװעג טיירפאב עטריטסערא יד ןענעז ,סעיטנאראג

 טנעמורטסניא ןא ןיא טלדנאווראפ "טאר-ןדוי , םעד ןבָאה ןשטייד יד
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 א ג א וװ ה מ ? שש

 ןבָאה ייז סָאװ ץלא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןעמוקאבוצסיורא ףיוא

 .טלָאװעג רָאנ

 ןיא ןעננערב וצ לעפאב א ןעמוקאב לָאמנייא טָאה "טאר-ןדוי , רעד

 סע יו .רעדניק ראפ גייצליּפש עטסרעייט יד "טפאשנאמטּפיוה-טָאטש,

 י'סיוא ןא ןרָאװעג טריזינאנרַא דנאלשטייד ןיא זיא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה

 טריּפוקָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטיבעג-חרזמ יד ֹוצ רעדניק עשטייד ראפ גולפ

 ןלעוו ייז תעב ,גייצליּפש ןעמוקאב טלָאזעג ןבָאה רעדניק יד ,ןשטייד יד ןופ

 -ענ יד ןיא טכוזעג טָאה "טאר-ןדוי, רעד .טָאטש רעזדנוא ןרָאפייבראפ

 -טָאטש רעד ןעוו .ןכאז עקירעהעג יד ןעמוקאב טנָאקענ טשינ ןוא ןטפעש

 -ןדוי, םוצ טרינָאפעלעט רע טָאה ,ןופרעד טסּוװרעד ךיז טָאה ןאמטּפיוה

 ןופ ךשמ ןיא ןרעוו טלעטשעגוצ טשינ טעוװ גייצליּפש סָאד ביוא זא ,"טאר

 דלאב ןענעז סע .ןדלעמ םיא וצ ןיילא סעזערּפ רעד ךיז לָאז ,העש עכעלטע

 טכאמעג ןבָאה עכלעו ,עטמאאב עטסקיאעפ יד ןרָאװעג טקישעגסיורא

 יד ןופ ןעגנוניווו עטאווירּפ ןיא ןוא ןטפעשעג עשידיי יד ןיא סעיזיווער

 .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ ,ןעמונעגנעמאזוצ ןוא םיריבג ענעזעוועג

 םעד ןימרעט ןיא ןרָאװעג טלעטשענוצ ךעלטקניּפ ןענעז גייצליּפש יד

 יד ןוא לאזקאוו ןפיוא סיורא ןענעז ןעיורפ עשטייד ןוא ןאמטּפיוה-טָאטש

 -עבלעז רעד ןיא .הנתמ יד ןבענעגרעביא רעדניק עשטייד עקידנזיירכרוד

 רעייז ךָאנ ךעלענייא יד םטנייווענסיוא ךיז רעדניק עשידיי ןבָאה טייצ

 .גייצליּפש

 א + א

 רעשידיי ףיוא טצעזעגנָא ךיז ןטיזאראּפ יו רדסכ ןבָאה ןשטייד יד

 ,םינפוא יילרעלא ףיוא ןדיי יד טצונעגסיוא ןוא עצארּפ

 .רעקרעווטנאה עשידיי ןכוזאב ןביוהעגנָא ןבָאה ייז

 טיירדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןוא "טאר-ןדוי , ןופ סעזערּפ רעד

 ןיא סע רעוו ,ןשטייד יד טכאמעג טנאקאב ןבָאה ,ןטמא עשטייד יד ןיא

 ערעייז טימ ןשטייד יד .וו"אא רעיינ-שעוו ,רעטסוש ,רעדיינש רעטסעב רעד

 טלעטשאב ןוא רעקרעווטנאה עקיזָאד יד ןכוזאב ןביוהעגנָא ןבָאה ןעיורפ

 ןעמונעגפיוא ןרענ ןבָאה רעדיוו רעקרעווטנאה עשידיי יד .טעברא ייז ייב

 ןרעסעבראפ ךיז ייז ךרוד ןענעק וצ גנונעפָאה רעד ןיא ,ןטנעילק עשטייד יד
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 װװ ָא כָאט סנעש ט ןברוה

 יד ייב טעברא טלעטשאב ןבָאה ןשטייד יד .הכרעמ רערעטיב יד ?סיבא
 רעד ראפ תועבטמ עניילק עכעלטע ןפרָאוװעגנוצ ןוא תוכאלמ-ילעב עטסעב

 עשידיי יד .טלָאצאב ןבָאה ייז זא ,ןסייה לָאז סע ידכ ,טעברא רעטריפענסיוא

 -סיורא לָאז ןשטייד יד ראפ טעברא יד ,טסיילפעג ךיז ןבָאה רעקרעווטנאה

 רעד ןופ טקיצטנא ןעוועג ןענעז "ןטנעילק , עשטייד יד .רעסעב סָאװ ןעמוק

 ןטסעב םייב טדיילקעג ךיז טָאה "ןאמטּפיוה-טָאטש , רעד .טעברא רעשידיי

 םענייש א ןטסעמ םייב טגעלפ רעכלעוו ,טָאטש ןופ רעדיינש-רענעמ ןשיריי

 רעדָא ךיז ראפ הבוט א ןטעב וצ טייהננעלעג יד ןצונסיוא ץלעּפ רעדָא גוצנָא

 טנעלפ לָאמלייט ןוא הרצ א סעַּפע ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,דיי א ראפ

 .ןלעוּפ סעּפע ןפוא םעד ףיוא ןעמ

 ןשידיי ןטסעב םעד ןענופעגסיוא ןבָאה ןעיורפ עשטייד יד ךיוא

 ןבָאה ייז .רעדיילק ערעייז ןעיינ טזָאלעג םיא ייב ךיז ןוא רעדיינש-ןעמאד

 -?עזענ רעד ןיא ןעמוק וצ ןעניול רעסעב ייז ראפ טעוװ סע זא ,ןענאטשראפ

 ןטעבסיוא טעוװ רעדיינש רעשידיי רעד עכלעוו ייב ,רענעמ ערעייז ןופ טפאש

 .םנחב טעברא יד ןכאמ ראפרעד ןוא הבוט א סעּפע

 עכלעוו ,תוכאלמ ילעב עשידיי ערעדנא עלא טימ ןעשענ זיא יוזא

 טימ עליוויצ ייס ,טייל-רעטילימ ייס ,ןשטייד יד טדיילקאב ןוא טיינאב ןבָאה

 טיירפאב ייז ןענעז ראפרעד ןוא סיפ זיב ּפָאק ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז

 רעשידיי רעד יבגל ןרָאװעג טדנעוװעגנָא זיא סָאװ ,רָארעט םעד ןופ ןרָאװעג

 .גנורעקלעפאב

 יד ןצונסיוא ןביוהעגנָא "טאר-ןדוי, רעד ךיוא טָאה טייצ רעד טימ

 ן:יירשוצּפָא ידכ ,ןשטייד יד טימ רעקרעווטנאה יד ןופ ןטפאשטנאקאב

 עכלעזא ןיא .ללכ ןצנאג םעד ראפ רעדָא ןדיי ענלצנייא ראפ תורזג ערעווש

 םנחב ןצנאגניא "ןטנעילק , יד ראפ טעבראענ תוכאלמ ילעב יד ןבָאה ןלאפ

 .ףָאטש םעד ןבענעג טָאה "טאד-ןדוי , רעד ןוא

 רשפא טעוװ רעקרעווטנאה יד ךרוד זא ,ןֿפָאה וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 גנורעקלעמאב עשיריי יד עכלעוו ןופ ,תורצ יד ?סיבא ןרעדניל וצ ןעננילעג

 .ןייטשוצסיוא טאהעג טָאה
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 א ג א 0 ה מ ? ש

21 

 ןטפעשעג עשיריי ןופ "גננוריזירעירא,

 טימ טפאשנאמטּפיוה-טָאטש יד ,עירעמראדנאשז יד ,ָאּפאטשעג יד

 עכלעוו ,"ןשטייד-סקלָאפ , ןוא ןשטייד ערעדנא עלא ןוא עטמאאב עריא

 א טריפענ ןבָאה ,לָאצ רעסיורג א ןיא טָאטש רעזדנוא ןיא ןעוועג ןענעז

 ךיז ןוא סעיציזָאּפ-המחלמ יד ןופ טייוו ןענופעג ךיז ןבָאה ייז .ןבעל ןייש

 ןענעז גָאט ןסיווענ א ןיא .רענעש ןוא רעסעב סָאװ ןענעדרָאוצנייא טימאב

 .ןשטייד זיולב ןענידאב ןלָאז עכלעוו ,ןטפעשעג ןפאש וצ ןטערטענוצ ייז

 "ןטושּפ , רָאנ א ףיוא ןעשעג זיא "ןטפעשעג עשטייד ןפאש , סָאד

 א ןיא ןיירא ןלאפ ןעמראדנאשז טימ ןעמאזוצ עטמאאב עשטייד ; ןפוא

 ייז ןעמענ ךָאנרעד .עטלעטשעננָא יד סיורא ןביירט ןוא טפעשעג שיריי

 סָאד טָאה רע ּוװ ,ןסיוו ןליוו ייז : רעהראפ ןצרוק א ףיוא רעמיטנגייא םעד

 -יוא ןרעוו רעכיב יד .טפעשעג םוצ רעהעג סָאװ ,ץלא ןוא הרוחס יד ,טלעג

 ,ןעמונענוצ ןוא טלייצענסיוא טרעוו עסאק יד ,טקוקענכרוד ךעלכעלפרעב

 ייב טָאה רע סָאװ ,ץלא ןוא ןעלסילש יד ןבענקעווא זומ רעמיטנגייא רעד

 ךלאב רע טמוקאב ? רשוי ןזיא וװ ,ןכתיה ,תולאש טגערפ רע ביוא .ךיז

 ייז ןעייג טפעשעג ןופ .ננאל רעייז ךָאנרעד טקנעדעגנ רע ןכלעוו ,רעפטנע ןא

 טרָאד ןעניפענ ייז ביוא ןוא גנוניוװ-טאווידּפ סרחוס םעד ןיא דלאב

 .ךיז טניפענ טרָאד סָאװ ץלא טימ טריזיווקער גנוניווו יד טרעוו ,הרוחס

 ןופ ףיולראפ ןיא טפעשעג סיורג א ןופ רעמיטנגייא ןא טרעוו םורא יוזא

 .ןאמירא רעקידכעלייק א העש ןייא

 רעדָא שטייד א וצ ןבענעגרעביא טרעו טפעשעג עטביורענוצ סָאד

 ןוא ןדליש יד ןופ ןסירעגּפָארא ןרעוו ןעמענ עשידיי יד ."שטייד-סקלָאפ , א

 -רעפ דריוו ריה , : ךארּפש רעשטייד רעד ןיא ןטפירשפיוא ךיז ןזייוואב סע

 ,תורוחס יד טפיוקראפ רחוס רעשטייד רעיינ רעד ."עשטיוד ריפ רונ טפואַאק

 -יווקער וצ שינעביױלרעד א טמוקאב רע .טזָאלעגרעביא טָאה דיי רעד סָאװ

 טלָאצאב רע עכלעוו ראפ ,ןטקודָארּפ ערעייז ןרעױּפ עקימורא יד ייב ןריז

 .קינייוו רעייז

 ןטפעשעג "עטריזירעירא, יד ןיא טמוקאב גנורעקלעפאב עשטייד יד
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 הוָא כָאט סנעש ט ןברוה

 אליק ייווצ לשמל .ןזיירּפ עקירעדינ רעייז וצ ןטקודָארּפ-זייּפש ןוא תורוחס

 טסָאק ,סיטָאלז קיסיירד טלָאצ גנורעקלעפאב עצנאג יד עכלעוו ראפ ,טיורב

 ,סיטָאלז 200 טסָאק סָאװ ,רעטוּפ ָאליק א ; יטָאלז ןייא זיולב ןשטייד יד

 .ןעלקיטרא ערעדנא עלא טימ זיא יוזא .סיטָאלז 6 ןשטייד יד ןלָאצ

 עטונ ןכאמ ֹוצ ןטייקכעלנעמ עטיירב ןעמוקאב "םירחוס , עיינ יד

 -וילק א ,ןזיירּפ עקירדינ ראפ תורוחס חוכ טימ קעווא ןעמענ ייז : ןטפעשענ

 ןוא טסנידראפ םעניילק א טימ ןשטייד יד ייז ןפיוקראפ ןופרעד לייט םענ

 .ןזירּפ עכיוה רָאנ ראפ קראפ ןצראווש ןפיוא ייז ןפיוקראפ עקירעביא סָאד

 עקיליב יד טימ ןטפעשעג עשטייד יד קידנעעז ,עטמאאב עשיליוּפ

 ןטערטעגוצ ןענעז ייז .ןטפעשעג עכלעזא טסולנראפ ךיוא ךיז טָאה ,תורוחפ

 רעדיוו ןעמ טָאה ,ןלאקָאל ןעמוקאב ֹוצ ידכ רעבָא ,ןעמוסנַאק ןענעפע וצ

 ,ןלאקָאל יד "טריזירעירא, ןוא ןטפעשענ ערעייז ןֹופ ןדיי ןפרָאוװעגסיורא

 עקיליב ראפ ןטקודָארּפדזייּפש ןעמוקאב זייוולייט ןבָאה ןעמוסנָאק יד ךיוא

 .ןזיירּפ

 ןייגמורא ןשטייד ןעז ןעמ טנעלפ "עיצקאדננוריזירעירא , רעד תעב

 טנעה יד ןיא ךעלכיב-ץיטָאנ ןוא טפיטשיילב טימ ןסאג עשידיי יד רעביא

 רעד ןיוש טגעלפ םורא העש א ןיא .ןטפעשענ עשידיי ןענעכייצראפ ןוא

 רעד ןופ גנודלעמ א ןעמוקאב טפעשעג טריטָאנראפ אזא ןופ רעמיטננייא

 עסייו עסיורג יד .לאקָאל םעד ןזָאלראפ וצ "טפאשנאמטּפיוה-טָאטש ,

 גנעגניירא יד ייב ןוא רעטסנעפ יד ןיא סדוד ןגמ עיולב יד טימ ןעלווָאט

 יד ןעניפעגוצסיוא טעברא יד טרעטכיילראפ ןבָאה ןטפעשענ עשיריי יד ןופ

 טבוזעגסיוא ךיז ןבָאה ןקאילָאּפ ןוא "ןשטייד-סקלָאפ , ךיוא ,ןלאקָאל עשידיי

 עשטייד יד ןיא טפאשטנאקאב טאהעג ןבָאה ייז ביוא ןוא ןעמַארק עשידיי

 ןבָאה ייז ןוא ןפרָאװעגסיױרא רעמיטננייא ןשידיי םעד ןעמ טָאה ,ןטמא

 ,טפעשענ סָאד ןעמונעגרעביא

 שעוו ,םישובלמ עקיטראפ ,רוטקאפונאמ ןופ ןטפעשענ עשידיי יד

 -לֶאפ ףיוא ןוא לָאמאטימ עלא ןרָאװעג טרידיווקיל ןענעז עירעטנאלאג ןוא

 : ןפוא ןקידנג

 -אב קיטייצכיילנ ןטפעשעג עלא יד ןענעז ןנרָאמירפ ןסיוועג א ןיא

 רעמיטננייא יד ןבירטעגסיורא טָאה ןעמ .ןעמראדנאשז ךרוד ןרָאװעג ןלאפ
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 א ג א װ ה מ 9 ש

 ןוא רעטסנעפ טלניזראפ ,ןלאקָאל יד ןסָאלשראפ ,עטלעטשעגנָא יד ןוא

 .ןעלסילש יד ןעמונענוצ ןוא ןריט

 םירחוס יד ,ןסָאלשראפ ןעוועג ןטפעשענ יד ןענעז ןכָאו עכעלטע

 טָאה רענייק רעבָא ,ןרינעוורעטניא לָאז "טאר-ןדוי , רעד ,טימאב ךיז ןבָאה

 -ראפ יוזא ןינע רעד ךיז טָאה ןכָאװ עגנאל ךָאנ .ןפלעה טנָאקעג טשינ

 : טקידנע

 רעשילוּפ א טניוװעג טָאטש רעזדנוא ןיא טָאה המחלמ רעד ראפ

 -רעביא ןוא ןברָאטשעג זיא ריִציפֶא רעד .שטיוועשאמ ןעמָאנ ןטימ ריציּפָא

 ןָא ןבילבעג זיא עילימאפ יד .רעטכַאט א ןוא ןוז א טימ יורפ א טזָאלעג

 ןופ ןעמוקאב טָאה שטיוועשאמ יורפ יד ,טיונ ןיא טבעלענ ןוא ןעלטימ

 טפעשעג סָאד רעבָא ,ירעטָאל רעד ןופ רוטקעלאק א גנוריגער רעשיליוּפ רעד

 זא ,וצרעד ןעגנאגרעד זיא סע ןוא הסנכה קינייװ רָאנ טכארבעג ריא טָאה

 ךיז דרָאמטסבלעז ןיינאב קידנלעוו ןבָאה רעדניק ייווצ עריא טימ יורפ יד

 ןופ ןעמ טָאה רעטייוו .ןרָאװעג טעװעטארענּפָא ןענעז ייז רעבָא ,טמסענ

 .טרעהעג טשינ עילימאפ רעקיזָאד רעד

 ןעמ טָאה ,טָאטש רעזדנוא ןיא ןיירא ןענעז ןשטייד יד ןעוו טשרע

 ןופ טפאשלעזעג רעד ןיא שטיוועשאמ יורפ יד ןעז וצ ןביוהעגננָא טפָא רָאג

 יירפ יד זא ,ןרָאװעג טנאקאב זיא סע .רעלדנעוו ר"ד "ןאמטּפיוה-טָאטש,

 יורפ יד ."עקשטייד סקלָאפ , א ָאזלא ןיא יז ,דנאלשטייד ןופ טמאטש

 טָאה יז ,ָאטיוא םענענייא ןא ןיא ןרָאפמורא ןביוהעגנָא טָאה שטיוועשאמ

 ןופ טנגעג רעטסנעש רעד ןיא ןטפעשעניליטסקעט עסיורנ ייווצ טנפעעג

 ,ןקירבאפ עשידיי עטסערג יד ןופ גנוטערטראפ יד ןעמוקאב ןוא טָאטש

 ןרָאװעג טנאקאב ללכב זיא יז ןוא "טריזירעירא , ןעוועג ןיוש ןענעז עכלעוו

 שטיוועשאמ יורפ יד ."ןאמטּפיוה-טָאטש , םעד ןופ טנאה עטכער יד סלא

 ןופ סעזערּפ םעד טכוזאב לָאמלייט ןוא דיי א הבוט א ןוט לָאמא טנעלפ

 -רעּפ עטסכיירסולפנייא יד ןרָאװעג יורפ יד זיא טייצ רעד טימ ,"טארדןדוי,

 ,טָאטש ןיא ןָאז

 -ונאמ עשידיי יד ןכָאװ עכעלטע ןסָאלשעג ןטלאה ןכָאנ טָא זיא

 ןביוהעגנָא ןוא טנפעעג רעדיו עלא ייז ןעמ טָאה ןטפעשעג-רוטקאפ

 .שטיוועשאמ יורפ רעד ןופ ןטפעשעג יד ןיא ייז ןופ תורוחס יד ןריפרעבירא
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 טימ ןריפרעבירא םייב טעבראעג רעטעברא עשידיי ןבָאה ןכָאװ עגנאל

 .טביזפיוא רעשיאייצילַאּפ רעטנוא הרוחס סעגנעמ עסיורג סָאטיוא-טסאק

 ןענאטשעג רעצרעה עטמעלקראפ טיס ןענעז םירחוס עשידיי יד

 יד ןופ טריפעגסיורא ןרעוו תורוחס ערעייז יו טקוקענוצ ןוא סנטייוונופ

 ןייגוצ טרָאטעג טשינ וליפא ןבָאה ייז ןוא קיטש ןטצעל םוצ זיב ןטפעשעג

 .ןלאקָאל-טפעשעג ערעייז וצ רעטנענ

 -עגרעביא ןרעוו ןסאג ערענעש יד ןיא ןלאקָאל עטקידיילעגסיוא יד

 ערעדנא יד ןופ ןעלסילש יד ןבענענרעביא ןרעוו ןגעקאד ,ןשטייד וצ ןבעג

 סיוא דימת טצונ רעכלעוו ,רעדיוו טאר-ןדוי רעד ."טאר-ןדוי, םוצ ןעמָארק

 ענעי רָאנ ןעלסילש יד ּפָא טיג ,טלעג ןעמוקאבוצסיורא ידכ ,טייהנגעלעג יד

 לייט רעניילק א .עמוס-טלעג ערעסערג א ןייא ןלָאצ עכלעוו ,רעמיטנגייא

 -סערג רעד ןוא ,טלענ ראפ ןלאקָאלטטפעשעג ערעייז קירוצ ןעמענ םירחוס

 טמוקאב רעד ,רעמ טיג סע רעוו ןוא טריטיציל טרעוו ןטפעשעג לייט רעט

 :נאווראפ ןענעז ןטפעשעג-רוטקאפונאמ עסיורנ עקידרעירפ יד ,לאקָאל םעד

 ,גיצליּפש ,זייא ,רעסאוו אדָאס ןופ ךעלמערק עניילק ןיא ןרָאװעגנ טלד

 .וו"אא ןטכורפ עקיליב ,ךעלּפענק

 אתע11

 ןקירבאפ עשידיי ןופ עיצאדיווקיל

 -ונאמ רענישַאננ; עמריפ רעד רעטנוא קירבאפ עשידיי עסיורג יד

 טקיטפעשאב המחלמ רעד ראפ טָאה עכלעוו ,ווָאכָאטסנעשט ןיא "רוטקאפ

 געוו ןפיוא ,טָאטש רעד רעטניה ןענופעג ךיז טָאה ,ןשטנעמ טנזיוט עכעלטע

 סָאד ןעוו ,המחלמ רעד ןופ גָאט ןטייווצ ןפיוא .ץינערג רעשטייד רעד וצ

 א סיורא זיא ,קירבאפ רעד ראפ טרישראמייבראפ טָאה רעטילימ עשטייד

 יד טסירנאב ןוא ןעמולב טימ רעטמאאב-קירבאפ רעכיוה רעקירעיננאל

 -עג ןרָאי עגנאל טניז טָאה ןעמ ןכלעוו ,רעטמאאב רעקיזָאד רעד .ןשטייד

 -סקלָאפ , א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ לָאמאטימ זיא ,קאילָאּפ א ראפ טנעק

 .קירבאפ רעד טימ ןריפוצנָא ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טמיטשאב ןוא "שטייד

 עטמאאב ןוא רעטסיימ עשידיי טניוווענ ןבָאה רעזייה-קירבאפ יד ןיא |
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 א ג א וו ה םט ? ּׁש

 -עג טזָאלעגוצ טשינ רעמ ןענעז ןדיי עלא יד .רעינישזניא-טּפיוה רעד ןוא

 ןפרָאװעגסיױרא ייז טָאה רעטלאווראפ רעיינ רעד ןוא טעברא רעד וצ ןרָאװ

 -וילק עטסדנימ יד ןעמענוצטימ ייז קידנביולרעד טשינ ,תוריד ערעייז ןופ
 טרוסמראפ ךיוא טָאה שטייד רענעקאבעג שירפ רעד .ןכאז ערעייז ןופ טייקינ

 -ניא רעד .עכאק רעד ןופ טלעג ןעמונעגוצ טָאה רע זא ,רעינישזניא םעד

 טזומעג ףוס םוצ ןוא ןייטשוצסיוא ךס א ןופרעד טאהעג טָאה רעינישז

 .טָאטש ןופ קעווא

 ערענעלק ןוא עסיורג ערעדנא עלא ןענעז ןפוא ןבלעז םעד ףיוא

 ןוא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ רעזייה-טפעשעג ןוא ןקירבאפ

 טאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעריפנָא עיינ ןרָאװעג טמיטשאב ןענעז םוטעמוא

 ."רעדנעהיורט , לטיט םעד

 -יטנגייא עשידנעלסיוא ןופ ןקירבאפ יד טימ ןעשענ זיא עבלעז סָאד

 ןעוועג זיא דנאלשטייד עכלעוו טימ ,ערעדנא ןוא רעיגלעב ,ןזיוצנארפ ,רעמ

 ,ןטמא ערעייז קידנעמענרעביא ,"רעדנעהיורט , יד .דנאטשוצ-גירק ןיא

 -עװעג רעד יצ ,ןרילָארטנָאק טימ טייקיטעט רעייז ןביוהעגנָא ןבָאה

 יצ ."גנונעדרָא, ןיא גנידלא טזָאלעגרעביא טָאה רעמיטנגייא רענעז

 ןעמונענסיורא טשינ ןיא סע יצ ,רעכיב יד טול טמיטש עסאק יד

 ןוא רעיור רעד ןופ רעגאל רעד יצ ,קנעב יד ןופ טלעג סָאד ןרָאװענ

 יי ךיז טָאה סע ביוא .רעכיב יד טול טמיטש הרוחס רעקיטראפ

 רעמיטננייא רעשידיי רעד ןזיא ,גנונעדרָא ןיא טשינ ןזיווענסיוא סעּפע

 -רעמ ןרָאװעג טרָאד ןוא קירבאפ ןיא "רעדנעהיורט , םוצ ןרָאװעג ןפורענ

 ןוא רעהראפ א ףיוא ןרָאװעג ןעמונעג רע זיא םעדכָאנ ,ןנָאלשעג ךעלרעד

 ןבָאה סָאװ ,ןטנאקירבאפ .ןגארפ עטלעטשעג יד ףיוא ןרעפטנע טזומענ

 ,רנאל ןיא רעפיט הרוחס טקישעגקעווא המחלמ רעד ראפ ןכָאװ עכעלטע

 םעד ןבעגסיורא טזומעג ץלא ןבָאה ,לאפ ןדעי ףיוא ןענערָאװאב וצ ךיז ידכ

 .ןטסָאק ענעגייא ףיוא תורוחס יד ןעגנערבקירוצ ןוא "רעדנעהיורט,

 עטמאאב עקידרעירפ ןעוועג ןענעז "רעדנעהיורט , לייט רעטסערג רעד

 -נעהיורט , עדמערפ ןופ רעגרע ךָאנ ןעוועג ןענעז ייז .ןקירבאפ עבלעז יד ןופ

 -רא ענעזעוועג ןוא רעמיטנגייא יד טימ ןפערט רעמ ךיז קידנלעוו טשינ ."רעד
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 װװָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 םייב ןעגנאהעגסיורא ןוא ןדיי עלא ןבירטראפ דלאב ייז ןבָאה ,ןנעלָאק-טעב

 ןיא ."ןטָאברעּפ טירטנייא רעד טזיא ןדוי ריפ , טפירשפיוא ןא ננאגניירא

 רענעזעוועג א "רעדנעהיורט , ןרָאװעג זיא "אטראוו , קירבאפ רעשידיי רעד

 ףיוא ןרָאװעג טקישעג טאהענ רעמיטננייא יד ךרוד זיא רעכלעוו ,רעטמאאב

 "וא ןכָאנ .ךאפ-רעבעוו סָאד ןרידוטש וצ ידכ ,דנַאלגנע ןייק ןטסָאק ערעייז

 נָאט ןטשרע ןיא דלאב רע טָאה קירבאפ רעד טימ גנוריּפנָא יד ןעמענרעב

 ךָאנ ןעמונעגרעביא ךיוא טָאה ןיושראּפ רעבלעז רעד .ןדיי יד ןבירטעגסיורא

 טימ תורוחס יד טפיוקראפ ,טרידיווקיל טָאה רע עכלעוו ,קירבאפ-עטוי א

 רעקידרעירפ רעד .ןענָאיליפ ערעווש ייברעד טנידראפ ןֹוא ןענישאמ יד

 וצ ןעלטימ ןָא ןבילבעג זיא רעכלעוו ,קירבאפ רעד ןופ רָאטקעריד רעשידיי

 ייב ךָאנ רע טָאה ףליה טאטשנא רעבָא ,ףליה ןטעבענ םיא ייב טָאה ,ןבעל

 .םיא ןופ טכאלעגסיוא ךיז ןוא רענייז םעד ןעמונענוצ םיא

 נָא ייס ,רעמיטננייא ייס ,ןדיי עלא ןרָאװעגנ טלדנאהאב ןענעז יוזא

 -ונעגוצ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןקירבאפ יד ןופ רעטעברא ייס ,עטלעטשעג

 ,ןטפעשעג ןוא ןקירבאפ ערענעלק לייט ןעוועג ןענעז םאנסיוא רעניילק א ,ןעמ

 טימ טריפעגנָא ןבָאה ןוא טיילכאפ ןעווענ ןענעז ןיילא רעמיטנגייא יד וו

 ךיז ןבָאה ,"רעדנעהיורט , יד ,רעטלאווראפ עיינ יד .גנומענרעטנוא רעד

 -עד ןבָאה ייז ןוא ןעננומענרעטנוא יד ןריפ וצ ןיילא חוכב טליפעג טשינ

 זא ,ךיז טייטשראפ .טעברא רעד ייב רעמיטננייא יד טזָאלענרעביא רעביר

 ,רעטיב ןעװעג דיי םעד ראפ זיא ןעגנוגנידאב עכלעזא ןיא ןטעברא סָאד

 טשינ ביוא ,ךָאנ וצרעד ,טנָאקעג טשינ ךיוא ןעמ טָאה ךיז ןנָאזּפָא רעבָא

 א ןיא ץעגרע טעבראדננאווצ ןטעברא טזומענ רע טלָאװ ,קירבַאפ ןייז ןיא

 .רעסאוו ןיא רעדָא דלאוו

 ַאי ןיוש ןענעז סָאװ ,רעטעברא עשידיי יד ןופ ןטסנידראפ יד רעבָא

 ,רעקינייו 2840 טימ ןעוועג ןענעז ,רעצעלּפ ערעייז ףיוא ןטעברא ןבילבעג

 טשינ יד ןבָאה םעד ץוח .רעטעברא עשידיי טשינ יד טנידראפ ןבָאה סע יו

 טשינ ןבָאה עשידיי יד סָאװ ,ןטקודָארּפ עסיוועג ןעמוקאב רעטעברא עשידיי

 .ןעמוקאב

 עכלעוו ,ןפָאטשיור יד ןופ טעבראעג גנאל ןבָאה ןקירבאפ עשידיי יד

 -יוור טאהעג ןבָאה ןקירבאפ לייט א .טזָאלענרעביא ןבָאה רעמיטננייא יד

 ,טריפעגנייא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,טלעג עיינ סָאד .רָאי ייווצ ףיוא ןפָאטש
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 א ג א װ/ ה מ ? ש

 ןבָאה רעבירעד ,גנורעקלעפאב רעד ןופ יורטוצ םעד ןענּוװעג טשינ טָאה

 טלָאצעג ןבָאה םירחוס עשיליוּפ .הרוחס טימ ןרעכיזראפ טלָאװעג עלא ךיז

 :בָאה ןקירבאפ יד ןיא "רעדנעהיורט , יד .הרוחס ?סיב א ראפ זיירּפ ןדעי

 ;עמונעג ןבָאה ייז רעבָא ,זיירּפ-המחלמ-ראפ םוצ הרוחס ןפיוקראפ טפראדעג

 ,ןזירּפ עלאמרָאנ ןגָארטעגנייא רעכיב יד ןיא ןוא ןזיירּפ ערעכעה לָאמ ןעצ

 .ןענָאילימ טכאמעג טייצ רעצרוק א ןיא ןבָאה טייל יד זא יוזא

 טָאה ןעמ ןוא ,ןקירבאפ יד ןעמונעגוצ טָאה ןעמ עכלעוו ייב ,ןדיי יד

 א טימ טדנעוועג ךיז ןבָאה ,רעטעברא סלא טזָאלענרעביא טשינ וליפא ייז

 ןופ גנוציטשרעטנוא ןבעג ייז לָאז ןעמ ,טכאמ רעלארטנעצ רעד וצ השקב

 א ךָאנ .ןבעל םוצ ןעלטימ ןייק טשינ ןבָאה ייז לייוו ,תוסנכה-קירבאפ יד

 ןלָאז ייז ,"רעדנעהיורט , יד ןוטעג ןסיווּוצ טכאמ יד טָאה טייצ רעגנאל

 ביוא גנידאב ןטימ רעבָא ,שדוח א סיטָאלז 200 רעמיטננייא יד ןלָאצסיוא

 -יּפאק ןופ םוראוו ,האצוה "עקירעביא , יד טָא טנידראפ גנומענרעטנוא יד

 200 יד ןלָאצסיױוא סָאד .ןרעוו ןעמונעגּפָארא טשינ עציטש יד ףראד ?אט

 םעד ןופ "ןליו ןטוג, ןופ קיגנעהּפָא ןרָאװעג םורא יוזא זיא סיטָאלז

 -סיוא טשינ וויטָאמ א ןענופעג דימת ןיוש טָאה רעכלעוו ,"רעדנעהיורט,

 סָאװ ,עמוס אזא ןעוועג סָאד זיא םורא ןוא םורא םגה ,טלענ סָאד ןלָאצוצ

 .הסנרּפ געט יירד ףיוא ןגינעג טנָאקעג ןעגנוגנידאב עקידנשרעה יד ייב טָאה

 טשינ -- ןעמאנסיוא עניילק טימ -- ָאזלא ןענעז סיטָאלז 200 עקיזָאד יד

 -נעהיורט , לָאצ עניילק א ןענופעג זיולב ךיז טָאה סע .ןרָאװעג טלָאצעגסיױוא

 טעוװ המחלמ יד ןעוו ,"רעטעּפש ףיוא טכארטעג , ךיוא ןבָאה סָאװ ,"רעד

 רעמיטנגייא יד טימ טוג ןביילב טלָאװעג לאפ ןדעי ףיוא ןוא ,ןקידנע ךיז

 טעבראטימ יד זא ,ןענאטשראפ ךיוא ןבָאה ייז .ןעגנומענרעטנוא יד ןופ

 -רעּפ םעיינ ןופ יד יו ןצונ רעסעב ייז טעוו רעמיטנגייא ענעזעוועג יד ןופ

 עקיזָאד יד .טעברא רעד ןיא גנונא ןייק טאהעג טשינ טָאה סָאװ ,?אנָאס

 שיטקאפ ןענעז ,רעטעברא עטושּכ סלא טעבראעג ןבָאה ייז םגה ,רעמיטנגייא

 םעד ןבָאה ייז ."רעדנעהיורט , םעד טימ טקאטנָאק ןגנע ןא ןיא ןענאטשעג

 טלייטעג ךיז ןוא טפעשעג ןופ םזינאכעמ ןצנאג םעד ןזיוועג "רעדנעהיורט ,

 .ןטסנידראפ יד טימ

 -ָאה רעמיטנגייא עשידיי יד עכלעוו ,ןפָאטשיױר יד ןבָאה טייצ רעד טימ

 גנוריגער יד טָאה לאירעטאמ שירפ .טּפעשעגסיױא ךיז ,טיירגעגוצ טאהעג ןב
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 וו ָא כָאט םנעש ט ןברוהח

 -ענ טלעטשעגוצ זיא ץלא לייוו ,טשינרָאג ?לכב רעדָא קינייװ רָאג טלייטעגוצ

 זייווכעלסיב ךיז ןבָאה ןעגנומענרעטנוא יד .ןקירבאפ-עיצינומא יד ןיא ןרָאװ

 -וצ סעמריפ עכעלטע ןקינייאראפ וצ טנדרַאראפ טָאה טכאמ יד .טלעטשעגּפָא

 טרעיודעג גנאל טשינ טָאה סָאד ךיוא רעבָא .גנומענרעטנוא ןייא ןיא ןעמאז

 -יור ןיא קחוד בילוצ ןרעוו טרידיווקיל טזומענ ןבָאה סעמריפ עיינ יד ןוא

 -קעווא ןרָאװעג ץענרע ןענעז ןקירבאפ עשידיי יד ןופ ןענישַאמ יד .ףָאטש

 -ןזייא יד ןיא ץלעמש ףיוא ןעגנאגעג ןיא לייט רעסיורג א ןוא טריפעג

 +עדנא רעדָא ןטאמראה ףיוא ןרָאװענ טכאמעגרעביא ןענעז ייז ּוװ ,סעטוה

 .רעוועג

 ןענעז רעזייה עלא ךיוא רָאנ ,ןקירבאפ ןוא ןטפעשעג זיולב טשינ

 -יורט , א רעטנוא טלעטשענ ייז טָאה ןעמ ןוא ןדיי ייב ןרָאװעג ןעמונעגוצ

 ןעמָאנ ןטימ טמא ןא ןרָאװעגנ טעדנירגעג זיא סע .גנוטלאווראפ-"דנאה

 טכארבעג זיא דנאלשטייד ןופ ."ץיזעבדנורג ןשידיי ריפ טפאשדנאהיורט

 רנומטראד ןיא זיא רעכלעוו ,ננוטלאווראפ-רעזייה ראפ ץעּפס א ןרָאװענ

 רעד ,רעמיטננייא-זיוה עשידיי ייב רָאטארטסינימדא ןרָאי עננאל ןעוועג

 ןרילוטיט םיא לָאז ןעמ זא ,טריפעננייא דלאב טָאה ןיושראּפ רעקיזָאד

 -ייד ערעדנא עלא יו טרָאפמָאק ןצנאג ןטימ טנדרָאעגנייא ךיז ןוא רָאטקָאד

 רע טָאה עטשרע סָאד .טָאטש ןיא זדנוא ייב טיילרעטילימ ןוא ליוויצ עשט

 טָאה "טאר-ןדוי, רעד עכלעוו ,עליוו א ןטיירנוצ םיא לָאז ןעמ ,ןליופאב

 א ןלעטשוצ טזומעג םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד ,ןרילבעמסיוא ןייש טזומעג

 -יצ עכעלטע ןֹופ ָארויב טרילבעמסיוא קירעהעג ןוא טנדרָאעגנייא סיורג

 ןוא יועטערטראפ ןייז ."טייקיטעט , ןייז ןביוהעגנָא רע טָאה ןאד ןוא ,ןרעמ

 זיא סָאד -- ןזױּפ ןופ ןקאילָאּכ ןעוועג ןענעז ?אנָאסרעּפ עקירעביא סָאד

 רעייז טימ טמשענ ןָא דימת ןופ ןבָאה סָאװ ,ןקאילַאּפ ןימ רעלעיצעּפס א

 ןרָאװעג זיא רעזייה עשידיי יד ןופ עיצארטסינימדא יד .םזיטימעסיטנא

 ןעמוקאב טָאה ייז ןופ רעדעי .ןקאילָאּכ ןוא ןשטייד-סקלָאפ יד ןבעגענרעביא

 .טלעג-הריד ןריסאקוצנייא ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןוא רעזייה ןסאגנ עצנאג

 -וס ענעגעלראפ יד ןוא ןרָאװעג טרילָארטנָאק ןענעז רעזייה יד ןופ רעכיב יד

 טלָאצעגנייא טזומעג ןבָאה המחלמ רעד ראפ ןופ טלעג-הריד ראפ סעמ
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 א ג א װ ה 8 ? ש

 רעמיטנגייאדזיוה עשידיי יד .ןשַארג ןטצעל ןזיב ןרָאטאקָאל יד ךרוד ןרעוו

 .ןרָאטאקָאל עלַא ןטימ ךיילג טלעג-הריד ןלָאצ טזומעג ןבָאה

 ןופ דנאטשוצ ןטכעלש םעד ןנעוו ןביירש ןביוהעגנָא טָאה עסערּפ יד

 ןשטייד םעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא ןענעז סָאו ,רעזייה עשידיי יד

 טריטנַאמער טלָאזעג ןבָאה רעזייה יד .ןפליהעג ענייז טימ "רעדנעהיורט ,

 רעבָא ךיז טָאה טזָאלענסיוא .גנוטלאווראפ רעשטייד רעד רעטנוא ןרעוו

 סָאװ טסערּפענסיױרא זיולב טָאה עיצארטסינימדא עיינ יד .טרעקראפ טקנוּפ

 תמא ןא ףיוא טשרע ןענעז רעזייה יד ןוא ןרָאטאקָאל יד ןופ טלעג רעמ

 .ןרָאװעג טקיסעלכאנראפ

 סעיזיווער טכאמעג ןבָאה ,"ןשטייד-סקלָאּפ , יד ,ןרָאטארטסינימדא יד

 א טאהעג רָאנ טָאה סָאװ ,ץלא ןעמונענוצ ןוא ןעגנוניווו עשידיי יד ןיא

 יוזא .עיציזיווקער רעטנוא רעטנורא טלאפ סע זא דיירסיוא ןטימ ,טרעוו

 ייז .תורוחס ןוא ךעלקירבאפ עניילק ןופ ןענישאמ ןריפסיורא ייז ןנעלפ

 ןטָאבראפ זיא ןדיי ןעוו ,טנווַא ןיא רעגייזא טכא ךָאנ ןוטענ סָאד ןבָאה

 סָאד ּוװ ,ןעז טנָאקענ טשינ ןבָאה ייז ןוא סאג ןיא ןעניפעג וצ ךיז ןעוועג

 -סינימדא רעד ןכלעוו ייב ,דיי רעטפיירד ןייא .טריפענקעווא טרעוו גנידלא

 ןדלָאמעג טָאה ,ןנעמראפ עצנאג סָאד טכאנייב טריפעגסיורא טָאה רָאטארט

 סָאד רעכלעוו וצ ,עמריפ רעשיליוּפ א ףיוא ןזיוועגנָא ןוא ייצילַאּפ רעד

 יד טריפעג טָאה ייצילַאּפ עשיליוּפ יד .טריפעגניירא ןרָאװעג זיא גנידלא

 טָאה דיי רעד יו ,יונענ טמיטש ץלא זא ,ןזיווענפיוא ןוא גנושרָאפסיױא

 א ןופ ןענישאמ יד טימ תורוחס יד טָאה קאילַאּפ רעד זא ;ןדלָאמעג

 עקיזָאד יד .רָאטארטסינימדא םייב הבננ סלא טפיוקעג קירבאפ רעצנאנ

 זיא רָאטארטסינימדא רעד יוװ יוזא ןוא טלניזראפ ןרָאװעג ןענעז ןכאז עלא

 -טנא טנָאקעג טשינ יײצילָאּפ עשיליוּפ יד טָאה ,"שטייד-סקלָאפ , א ןעוועג

 עכעלטע ןיא .ָאּפאטשעג רעד וצ ןעגנאגעגרעביא זיא רע ןוא ןינע םעד ןדייש

 וצ ךיז גנורעדָאפפיוא ןא ןעמוקאב ןוז ןייז ןוא דיי רעד טָאה םורא געט

 רעד ןיא ,ץראה טכייל א טימ קעווא ןיהא ןענעז ייז .ָאּפאטשעג ןיא ןדלעמ

 .דלוש םוש ןייק ןזייוופיוא ןענעק טשינ ייז טעוװ ןעמ זא ,טייקרעכיז רעצנאג

 ייז ןענעז ,ָארויב-ָאּפאטשעג רעד ןיא ןיירא ןענעז ייז רָאנ יו רעבָא

 -עג טרעדיילשעגניירא ןוא ּפעלק עכעלרעדרעמ טימ ןרָאװעג ןעמונענפיוא

 טרָאד ןופ ייז וענעז העש עכעלטע טרָאד ןגיִלּפָא ןכָאנ .רעלעק א ןיא ןרָאװ
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 װ ָא כָאט םנעש ט ןברוה

 טָאה סע ּוװ ,רעמיצ א ןיא קָאטש ןטייווצ ןפיוא ןרָאװעגנ טריפעגסיורא

 א ךָאנ טימ ןעמאזוצ רע .רָאטארטסינימדא רעייז טראוועג ןיוש ייז ףיוא

 ,ןוז ןטימ ןטאט םעד ןגנָאלשעצ יוזא יינספיוא ןבָאה ןיױשראּפדָאּפאטשעג

 טרעטנימרעד ייז טָאה ןעמ ןעוו .ןייזטסווואב ןָא ןניל ןבילבעג ןענעז ייז זא

 -דניווש עשידיי, זא ,טרעלקרעד ייז ןעמ טָאה ,רעסאוו טלאק רעמע ןא טימ

 םוש ןייק ןיא קֶלָאפ ןשטייד ןופ ןשטנעמ ןקידלושאב טשינ ןרָאט רעל

 ."ךאז

 ייווצ יד ןנירקוצסיורא ןעגנולעג םיוק זיא טייצ רעסיוועג א ךָאנ

 ייז זיב ,טעב וצ ןגעלענ טייצ עגנאל א ןענעז ייז .ָאּפאטשעג רעד ןופ ןדיי

 ןעוועג ןיוש זיא סָאד .ּפעלק עכעלרעדרעמ יד ךָאנ ךיז וצ ןעמוקעג ןענעז

 !וא ןשטייד ןייק ףיוא ןגָאלקאב וצ טשינ ךיז ןדיי עלא ראפ עיצקעל א

 ןייז ףיוא ןבילבעג רעטייוו זיא רָאטארטסינימדא רעד ."ןשטייד-סקלָאפ ,

 ןיא גנוניווו ןייז ןופ טלעג-הריד טלָאצעג םיא טָאה דיי רעד ןוא ןטסָאּפ

 .זיוה םענענייא ןייז

 טז

 "רוטלוק ראפ גרָאז,

 ,טכאמ רעד ןופ גנורעדָאפפיוא ןא ןעמפוקאב טָאה "טאר:-ןדוי , רעד

 ,לָאטיּפש עשידיי סָאד ןענופעג רעירפ ךיז טָאה סע ּוװ ,םינינב יד ןיא זא

 .רעדניק עשטייד ראפ עלוש א טימ טאנרעטניא ןא טנדרָאעגנייא ןרעוו לָאז

 -ניירא ןוא ןרעמיצ ,ןלאז עלא ,טריטנָאמער ןרעוו טרָאד ןלָאז ןלאקָאֿל עלא
 ןרעוו טרענעשראפ לָאז ןטרָאנ רעסיורג רעד ,טשירפעגנפיוא ןרעוו ןלָאז גנעג

 ראפ טסַאּפ סע יוװ יוזא , ןרעוו טנדרָאעגנייא לָאז ץלא ןוא ןצנאלפ עיינ טימ

 ."עלוש רעשטייד א

 עריא טריזיליבָאמ טָאה "טארדןדוי, םייב גנולײטּפָא עשינכעט יד

 -עברא לָאצ עקירעהעג יד טלעטשעגוצ טָאה טמא-טעברא רעד ,תוחוכ עלא

 סָאװ ,קרעוו "עשטייד , עיינ סָאד ןעיוב וצ ןטערטענוצ זיא ןעמ ןוא רעט

 טסָאקעגּפָא "טאר-ןדוי, םעד , םעד טָאה ןוא ןכָאװ עננאל טרעיודענ טָאה

 ,טלעג ךס א רעייז
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 א ג א װ ה 3 5 יש

 רעד ףיוא ןבעגעג גנוטכא טָאה רעטערטראפ סנאמטּפיוה-טָאטש םעד

 רעד ראפ גנוניולאב סלא ,ןדיי יד רע טגעלפ ןטיזיוו ענייז ייב .טעברג

 ןעוועג ןיא טנַאמער רעד ןעוו .רעטרעװו עטסגרע יד טימ ןעלדיז ,טעברא

 -יווקער ערעדנא עלא טימ לבעמ ןייש ןרָאװעג טריפעגניירא זיא ,טקידנעעג

 "טאב ןדוי, רעד .טאנרעטניא רענרעדָאמ א ןבָאה ףראד סע עכלעוו ,ןטיז

 עשידיי עכלעוו ןופ ,תורוחס-רוטקאפונאמ עקירעהעג יד טלעטשענוצ טָאה

 טיירג ןיוש ןענעז עכלעוו ,רעליש יד ראפ ןרידנומ טיינעג ןבָאה סרעדיינש

 .טאנרעטניא םעד ראפ ןעוועג

 יד ייב טקיטפעשאב ןעוועג ךָאנ ןענעז טיילכאפ עשידיי יד ןעוו

 -ננונעפערעד רעד וצ סעיצארָאקעד יד ןטיירנוצ םייב ןוא ןטעברא עטצעל

 -סיד רעמאדאר ןופ רָאטאנרעבוג רעד זא ,ןרָאװעגנ טנאקאב זיא ,גנורעייפ

 -וקעננָא ןיא רעירפ העש עכעלטע .גנונעפערעד רעד וצ ןעמוק טעװ טקירט

 ,טנאה ןיא טורציּפש א טימ ןאמטּפיוה-טאטש ןופ רעטערטראפ רעד ןעמ

 ;ןפורעגסיוא ןוא גנונעדרָא ןיא זיא ץלא יצ ,טקוקעגמורא ךיז טָאה רע

 יד רעביא ןלאפ ןביוהעגנָא טָאה טורציּפש ןייז "! ןעדניוושרעפ ןעדוי,

 טָאה רע זיב ,ןגָאלשענ גנאל יוזא טָאה רע ןוא רעטעברא עשידיי יד ןופ ּפעק

 .ןבירטראפ ןדיי עלא

 טשרעהעג טָאה ,טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא זיא רָאטאנרעבוג רעד ןעוו

 ןכאג יד .רעזייה יד ןופ ןרָאװעגנ טזָאלעגסיורא טשינ ןענעז ןדיי .המיא ןא

 ןופ סעדייבעג יד ןיא ,טרָאד ןוא ייצילָאּפ ךרוד ןרָאװעג טכאוואב ןענעז

 ןפיוא .בוט-םוי רעסיורג רעד ןעמוקעגרָאפ זיא ,לָאטיּפש ןשידיי םענעזעוועג

 רָאטאנרעבוג רעד זא ,ןעגנוטייצ יד ןיא טנעיילעג רימ ןבָאה גָאט ןרעדנא

 ןופ רעריפנָא עשטייד יד טקנאדעג ןוא עדער עכעלרעייפ א ןטלאהעג טָאה

 ,קרעװ םענייש םעיינ םעד ראפ ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס-לאנָאיצאנ רעד

 .ךייר ןשטייד ןופ דנאל-ןבענ ןיא טיובעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ

 ןפורעג "טאר-ןדוי, ןופ סעזערּפ רעד זיא םורא טייצ רעצרוק א ןיא

 עדעי זא ,טרעלקרעד םיא טָאה רעכלעוו ,ןאמטּפיוה-טאטש םוצ ןרָאװעג

 ערעסערג עקילָאמניײא ןא טיגנ טָאטש רעזדנוא ןופ עמריפ ןוא עיצוטיטסניא

 טאנרעטניא ןופ גנולקיווטנא רעקידרעטייוו רעד ראפ גנוציטשרעטנוא-טלעג

 רעד .קעווצ םעד ראפ ןרעייטשאב ךיוא ךיז ףראד "טאר-ןדוי, רעד ןוא

 -עלטניירפ , רעקיזָאד רעד זא ,ןענאטשראפ טָאה "טאר-ןדוי, ןופ סעזערּפ
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוה

 טנזױט 80 טריראלקעד ןוא ןרעוו טגָאזענּפָא טשינ רָאט "טָאבנָא רעכ

 זיא סעזערּפ םעד .רעדניק-רעלטיה יד ןופ טאנרעטניא םעד ראפ סיטָאלז

 ,טלעג סָאד ןעמענ רעדיוו ןעמ טעװ ּווװ ,קנאדעג רעד ןפָאלעגכרוד ייברעד

 רעד סָאו ,טקידיילאב טליפענ ךיז טָאה "ןאמטּפיוה-טאטש, רעד רעבָא

 רעד .קעווצ ןקיטכיוו אזא ראפ עמוס עניילק אזא טריראלקעד טָאה סעזערּפ

 טגָאזענוצ ןוא ?גנאמ-טלעג טימ ןרעפטנעראפ טווּורּפעג ךיז טָאה סעזערּפ

 טעברא גונעג טאהעגנ טָאה "טאר-ןדוי, רעד ןוא ןרעסערגראפ וצ עמוס יד

 ."גנורעייטשאב רעקיליוויירפ , רעקיזָאד רעד ראפ עמוס יד ןפאשראפ וצ

ִ* : ִ* 

 ןעמוקאב טָאה "טאר-ןדוי , רעד ןוא טייצ ךס ןייק קעווא טשינ זיא סע

 גנורעקלעפאב רעשטייד רעד ראפ דָאב-םיווש א ןענעדרָאוצנייא לעפאב א

 -נוטכירנייא ענרעדָאמ עלא טימ ץאלּפ-טרָאּפס א ךיוא .טָאטש רעזדנוא ןיא

 -ָאטש סָאד ןרעוו טקיטראפעגסיוא לָאז םעד ץוח .ןרעוו ןפאשעג לָאז ןענ

 .המחלמ רעד ראפ טנעָאנ ןרָאװעג טיובעג זיא סָאװ ,רעטאעט עשיט

 ;םישדח עננאל טעבראעג טיילכאפ עשידיי עטסעב יד ןבָאה רעדיוו

 רעייז ןבָאה רעטעברא רעטרעדנוה טימ רעלטרָאּפס עשידיי עטסעב יד

 ץעגנונעפערעד יד ייב .רעדלעפ יד ףיוא ןטעברא יד ייב ןסָאגראפ סייווש

 -כעלרעייפ עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענעז רעדנוזאב עיצוטיטסניא רעדעי ןופ

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטלעטשעגכיוה עשטייד ןופ טייהנזעוונָא רעד ייב ןטייק

 ערעוװש ןוא עסיורג יד טביולענ סעדער עכעלרעייפ ןיא ןבָאה עכלעוו

 ךרוד ןריפ ןטייקיאעפ עשינעמכאפ ערעייז טימ ןשטייד יד עכלעוו ,ןעגנוטסייל

 ןבָאה ןעגנוננערטשנָא עסיורג יד ראפ ."דנאל ןטקיסעלכאנראפ , םעד ןיא

 -אב "טפאשנאמטּפיוה-טאטש , רעד ןופ עטמאאב יד טימ טייל-ײיטראּפ יד

 ךָאנ ןעורּפָא לסיבא ךיז ןלָאז ייז ,ןביולרוא ןוא ןעננונעכייצסיוא ןעמוק

 .טעברא רערעווש רעד

 גאגז8

 גנוטָארסוא

 ןוויכרא ענעבילבראפ יד ןיא טרעטשינעג ןבָאה טײל-ָאּפאטשעג יד

 טנָאקעג רָאנ ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ןופ ,ןלאירעטאמ עלא טשרָאפעג ןוא

97 



 א ג א װ ה מ ? ש

 ,ןטסישאפ-יטנא רעדָא "עקיטכעדראפ שיטילָאּפ , ןופ ןעמענ יד ןסיוורעד

 טכוזענ ייז ןבָאה ךעלכאזטּפיוה .ןקאילָאּפ ייס ,ןדיי ןעוועג ןענעז סָאד ייס

 .ןטסערא ןעמוקענרָאפ ןענעז טכאנ עדעי ןוא גָאט ןדעי .ןטנעגילעטניא

 טייצ רעצרוק א ןיא ןוא הסיפת ןיא ןרָאװעג טצעזעגנייא ןענעז ןשטנעמ

 ףרָאד ןופ רעניוונייא יד .ןרָאװעג ןדנווושראפ ללכב ייז ןענעז םורא

 ןיא ןא ,ןלייצרעד וצ טסּוװעג ןבָאה ,דלאוו א ןופ טייוו טשינ ,"ןיטשלָא,

 ךלאוו ןיא הסיפת ןופ ןשטנעמ טריפעגסיורא ןרעוו ןעהעש-ןגרָאמירפ יד

 ןרעוו ייז עכלעוו ןיא ,רעבירנ ןבָארג וצ ייז ןעמ טגניווצ טרָאד ; ןיירא

 .ןסָאשרעד טרָאד ןוא טרעדיילשעגניירא ךָאנרעד

 סע סָאװ ,זײּפש ןעמונעגנָא ךָאו א לָאמ ייווצ טרעוו הסיפת ןיא

 קירוצ טיג ןעמ זא ,טפערט טפָא .עטריטסערא יד ןופ םיבורק יד ןעגנערב

 ערעייז זא ,ננורעלקרעד א טימ גראוונסע עטכארבעג סָאד טייל-החּפשמ יד

 -ראפ עכלעזא ןופ ןעיורפ יד .הסיפת ןיא טשינ רעמ ךיז ןעניפעג עטנעָאנ

 ידכ ,ןרעדנא ןיא טמא ןייא ןופ ןייג וצ ןָא ןאד ןבייה רענעמ ענעדנוווש

 ףוס לכ ףוס .ענעדנּווושראפ גנילצולּפ יד ןופ לרוג ןגעוו ןסיוורעד וצ ךיז

 -עטניא וצ ןרעהפיוא ךיז ןלָאז ייז זא ,רעפטנע ןגנערטש א ייז ןעמוקאב

 ןעיורפ ןעוו ,רעבירעד דימת .ןענעז רענעמ ערעייז ּווװ ,םעד טימ ןריסער

 רענעמ יד ראפ גראוונסע טימ הסיפת רעד וצ ןעמוקעג ןענעז רעדניק רעדָא

 טעװ ןעמ יצ ,ןטראוו ןוא קערש ןייא ןיא ןייטש ייז ןנעלפ ,סעטאט רעדָא

 דלאוו רעניטשלא ןופ תודוס יד .טשינ רעדָא ןעננערבקירוצ ןסע סָאד ייז

 טָאה ןייּפש ענעבעגעגקירוצ ןוא דוס ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןיוש ןענעז

 .טשינ ןיוש טבעל רעטנעָאנ רעד זא ,טיידאב

 -צראה א ןנָארטרעדנאנופ ךיז טפָא רעבירעד טנעלפ ?סעג-הסיפת ןיא

 -ראפ גנילצולּפ יד ןופ ןרעטלע רעדָא רעדניק ןוא ןעיורפ .ןרעמָאי קידנסייר

 יד ןסירעג ךיז ,דרע רעד וצ ןפרָאוװעג טלפייווצראפ ךיז ןבָאה ענעדנוווש

 דלאב ייז טָאה םראדנאשז רעד .תולוק עדליוו טימ ןנירשענ ןוא רָאה

 עטריטסערַא יד ןופ טייל-החּפשמ יד .עבלָאק-סקיב רעד טימ טגָאיראפ

 -פעווא ערעייט ערעייז ןבָאה סָאװ ,סָאטיױא יד ןטראווּפָא טכענ עצנאג ןגעלפ

 ןעמ טָאה טנעָאנ לייוו --- סנטייוורעדנופ .דלאוו רעניטשלא ןיא טריפעג

 גנילצולּפ טרעוו גָאטראפ יװ ,ןעעז ןוא ןייטש ייז ןנעלפ --- טזָאלעגוצ טשינ

 ענערָאפעגוצ ןיא ןוא טײלדָאּפאטשעג ךרוד טלגנירעגמורא ?סענ-עמרוט סָאד
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןברו ח

 סָאטױא יד ןעו .ןשטנעמ ןדָאלענפיוא ןרעוו רעיוט םוצ טראה סָאטױא

 ןענעז עטריטסערא יד ןופ םיבורק יד גוװ ,נעוו םעד ןרָאפעגייבראפ ןענעז

 טיילגאבכָאנ ןבָאה םיבורק יד ןוא ןייוועג א ןכערבסיוא טגעלפ ,ןענאטשעג

 .היוול א ךָאנ טיינ ןעמ יו יוזא סָאטיױא יד

 ךיוא ןשטנעמ הסיפת ןופ ןרעוו טקישעגסיורא ןגעלפ געט רָאֹּפ עדעי

 יד ןעמ טָאה טרָאּפסנארט ןדעי ךָאנ .ןיירא ןרעגאל-עיצארטנעצנָאק יד ןיא

 -עג רדסכ זיא יוזא ןוא ,עטריטסערא עיינ טימ טליפעננָא יינספיוא הסיפת

 -רעד ךיז טָאה ןעמ .ןקישקעװא ןוא ןריטסערא ןופ רודעצָארּפ יד ןעגנאג

 ןאראפ ןענעז ,עקָארק ןופ טייוו טשינ ,םישטנעיושַא לטעטש ןיא זא ,טסווז

 -:זיוט יד ןיא ןשטנעמ רדסכ טגננערב ןעמ ןיהּוװ ,ןרענאל-עיצארטנעצנָאק

 סעילימאפ יד .טכארבעגמוא ייז ןרעוו םורא טייצ רעצרוק א ןיא ןוא ,רעט

 זא ,סעמארגעלעט טרָאד ןופ ןעמוקאב ןשטנעמ עטקישראפ ןיהא יד ןופ

 עילימאפ יד טרעוו טייצ רעסיוועג א ךָאנ ."ןברָאטשרעּפ , זיא בורק רעייז

 םישובלמ לייט א ןבעגענרעביא ייז טרעוו סע ּוװ ,ָאּפאטשענ ןיא ןפורעג

 .ענעברָאטשראפ יד ךָאנ

 ריז ןעימאב םישטנעיוושא ןייק עטקישעגקעווא יד ןופ םיבורק יד

 ,םישטנעיוושַא ןופ עטנעָאנ ערעייז ןעוועטאר וצ ןטמא ענעדישראפ יד ןיא

 ,ריז טימאב ןעמ עכלעוו ראפ ,יד זא ,ריווועג ןעמ טרעוו ןכיגניא רעבָא

 החּפשמ יד ןוא טכארבענמוא רעכינ ךָאנ ןרעוו ,ןרעוו טיירפאב ןלָאז ייז

 ."ןברָאטשרעּפ , עמארגעלעט א דלאב טמוקאב

 סָאװ ,ןשטנעמ יירד ,ייווצ א טָאטש ןיא זדנוא ייב ךיז ןעניפענ ךָאד

 ייז ראפ ךיז טָאה ןעמ .רענאל רעמישטנעיושָא ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז

 ןענעז ייז יוזא יוװ .סולפנייא סיורג טימ ןשטנעמ ךרוד טימאב לעיצעּפס

 -ראפ זיא ,רָאפ טמוק רענאל ןיא טרָאד סָאװ ,ללכב ןוא ןרָאװעג טיירפאב

 .םעלא םעד ןגעוו טרָאװ ןייא ןייק טשינ ןלייצרעד ייז ל?ייוו ,דוס א ןבילב

 יז ןעמ טעװ ,ןגָאז סעּפע ןלעוו ייז בוא זא ,ןרָאװעג טגרָאװעג ןענעז ייז

 .ןקיש קירוצ ןיהא

 ןרָאװעג טריטסערא טָאטש ןיא זדנוא ייב ןענעז 1940 רעמוז ןיא

 -עמרוט רעד ןיא ןרָאװעג טצעזעגניירא ןענעז ייז .ןטאקָאװדא עשידיי עלא
 -ׁשִא ןייק ןקישוצקעווא עטמיטשאב יד ןצעזניירא טנעלפ ןעמ ּוװ ,רעמאק
 -נערטשנָא עלא טכאמעג ןבָאה ןטאקָאוװדא יד ןופ תוחּפשמ יד .םישטנעיוו
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 סעּפע טימאב ךיז טָאה "טאר-ןדוי, רעד ךיוא ,ןעוועטארוצסיורא ייז ןעגנונ

 תליחת .ךאז רעד טימ ןעמונראפ קראטש ךיז טָאה בירנייוו ןוא ןוט וצ

 -ץטארענּפָא ןרעוו ןלָאז עלא זא ,םאזניימעג ןרָאװעג טריפעג עיצקא יד זיא

 ךיז טָאה סע סָאװ ןוט וצ ןביוהעגנָא עילימאפ עדעי טָאה רעטעּפש ,טעוו

 -קעוא ןרעוו לייוורעד טשינ ןלָאז ייז ,ארומ תמחמ ,רעדנוזאב טזָאלענ

 .טעּפש וצ ןעמוק לָאמא טשינ לָאז ףליה יד ןוא טקישעגנ

 טָאה ָאּפאטשעג יד זא ,ןרָאװעג טנאקאב זיא םורא געט עכעלטע ןיא

 ןענעז סעילימאפ ערעייז ךיוא .ןטכיש ענעדישראפ ןופ ןדיי ךָאנ טריטסערא

 סעּפע ייז ראפ לָאז ןעמ ,ןטעב ןבירנייוו וצ ןוא "טארדןדוי, ןיא ןפָאלעג

 רעבָא ,טנָאמראפ ןבָאה ייז סָאװ ,ץלא ןבעגקעווא טלָאװעג ןבָאה ייז .ןוט

 ןענעז םורא געט עכעלטע ןיא .ןוט טלָאװעג טשינרָאנ ייז ראפ טָאה רענייק

 .םישטנעיוושִא ןייק ןרָאװעג טקישראפ ייז

 זיא סע .ןרָאװעג טיירפאב ןטאקָאװדא יד ןענעז םעדכָאנ דלאב

 ןפיוא ןרָאװעג טעוועטארעג ןענעז ןטאקָאװדא יד זא ,טכאדראפ א ןעוועג

 טשינ ךיז טָאה רענייק עכלעוו ראפ ,עטריטסערא ערעדנא יד ןופ ןובשח

 א ןבילבראפ ןיא ,ןעוועג יוזא עקאט זיא סע ביוא ,ןלעטשנייא טלָאװענ

 טימ ןעננאנעגמורא עטקישראפ יד ןופ תוחּפשמ יד ןענעז ,סלאפנדעי ,דוס

 ןבָאה ייז ןכלעוו ,"טאר-ןדוי, ןפיוא סעכ א טימ ןוא רעצרעה עטרעוושאב

 טכאדראפ רעד .שיוטסיוא ןכעלקערש ןקיזָאד םעד ןכאמ ןיא ןעוועג דשוח

 םעד ןבָאה ןטאקַאװדא יד לייו ,םעד בילוצ ךיוא קראטש ןעוועג זיא

 רעד ראפ ןעוועג קיטיונ זיא סָאװ ,טלעג ךס א רעייז ןבענעג "טארדןדוי ,

 עיינ ץלא ןרָאװעג טכאמעג רעטייוו ןענעז רעבָא ?ייוורעד .גנואיירפאב

 םישטנעיװשִא ןייק ןטרָאּפסנארט עיינ ןעננאגעג רעטייוו ןענעז סע ,ןטסערא

 -אל רעמישטנעיוושָא ןופ סעמארנעלעט ןעמוקעגנָא רעטייוו ןענעז סע ןוא

 ."ןברָאטשרעּפ , ןענעז רענעמ ערעייז זא ,ןעיורפ וצ רעג

24 

 ָאטעג

 ייב טעװ סע זא ,ןעגנאלק ןטיירּפשראפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע

 ןדיי ראפ ןלייט-טאטש ערעדנוזאב טימ ,ָאטעג א ןרעוו טריפעננייא זדנוא
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 װװ ַא כָאט סנעש ט ןברו ח

 -ענ טייצ א טניז ןיוש ןיא סָאד יו יוזא ,"רעירא , ראפ ערעדנוזאב ןוא

 .טעטש ערעדנא ןיא ןוא עשראוו ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא טאה

 ןיא ןעמ ןוא קינאּפ א ןפורעגסיורא ןבָאה ןעננאלק עקיזָאד יד

 ןוא סעזערּפ רעד .ךאז רעד ןנעוו ןסיוורעד ךיז "טאר-ןדוי , ןיא ןפָאלעג

 ,טרעכיזראפ ןוא טקיאוראב ןבָאה "טאר-ןדוי, ןופ רעדילנטימ ערעדנא יד

 יד ךָאד ןבינ רימ ?ייוו ,ןריסאּפ טשינ ךאז אזא ןָאק ןדנוא ייב  זא

 ןבָאה ןכינניא רָאנ רעבָא ,"זדנוא ןֹופ ןעננאלראפ ייז סָאװ ,גנידלא ןשטייד

 .קיטכיר ראפ ןזיוועגסיורא ןעגנאלק יד ךיז

 ןעמָאנ ןטימ טמא רעשטייד א ןעוװעג ןיא טָאטש ןיא זדנוא ייב

 יד ראפ ןפאש וצ עבאנפיוא יד טאהעגנ טָאה רעכלעוו ,"טמא-ריטראווק ,

 "עג ןיא טמא ןקיזָאד ןופ רעריפנָא .ןעגנוניווו ,רעהא ןעמוק סָאװ ,ןשטייד

 ןאמרעדניל רעקיזָאד רעד .ןאמרעדניל ןעמָאנ ןטימ שטייד א רענייא ןעוו

 םיא ראפ ןנעלפ עכלעוו ,רעקרעווטנאה עשידיי וצ רעייגנייא ןַא ןעוועג זיא

 -םוא בלאה רעדָא טסיזמוא ןטעברא ענעדישראפ ןכאמ יורפ ןייז ראפ ןוא

 ייֵז עכלעוו ןופ ,עטמאאב עשטייד ערעדנא ראפ ןוט סע ןגעלפ ייז יו ,טסיז

 .הבוט א סעּפע ןטראוורעד טנָאקעג ןבָאה

 םעד ןטסעמנָא םייב רעדיינש רעשידיי א לָאמנייא טָאה טָא זיא

 ,ןוטעג גערפ א קיטכיזרָאפ גוצנָא םענייש א טמא ריטראווק ןופ רעריפנָא

 ןא ,טרעפטנעעג טָאה שטייד רעד ,ָאטעגנ םעד חוכמ זדנוא ייב טלאה סע יוװ

 רעד ןיא גנוציז א ןעמוקרָאפ ףראד ןכינניא זא "טונ רעייז טלאה סע,

 -ןיוו ןלעיצעּפס א ןדיי ךייא ראפ ןענעדרָאניײא , ןגעו טפאשנאמטּפיוה

 ."קריצאב

 ןרָאװעג קינאּפ יד זיא ,ןרָאװעג טנאקאב זיא סעיינ עקיזָאד יד ןעוו

 א טימ ןגרָאזראפ טלָאװעג ךיז סנטייצאב ןבָאה ןשטנעמ .,רעסערג ךָאנ

 טימ ךעלעגעוו עניילק ןגעוואב ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה סע ,ּפָאק ןרעביא ךאד

 ערעמירָא יד ןיא ןסאג ערעטנאנעלע יד ןופ ןכאז ןוא ?בעמ ענעדישראפ

 -רָאעגנייא טעוװ סע זא ,ןעוועג רעשמ ןבָאה ןדיי ווו טרָאד ,ןלײט-טָאטש

 עשידיי יד ןופ ןענעז רעדיוו ךעלעגעוו ערעדנא .ָאטעג סָאד ןרעוו טנד

 לייט ןבָאה סָאד --- ןיירא ןטנגעג עשיליוּפ יד ןיא ןכאז טימ ןרָאפעג ןסאג

 וצ ףיױא "טניירפ עשיליױוּפ; יד וצ ןכאז ערעייז טריפעגרעבירא ןריי

 ."ןרעדנע ךיז ןלעװ ןטייצ יד זיב , ןטלאהאב
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 -ראפ א ןבעגענסיורא ןאמטּפיוה-טאטש רעד טָאה רעבָא ןכיגניא

 ערעדנא רעדָא ?בעמ ןייק ןרעוו טריפעגרעביא טשינ רָאט סע זא ,גנונעדרָא

 רעד ןופ .שינעביולרעד רעלעיצעּפס א ןָא ןרעדנא םוצ טרָא ןייא ןופ ןכאז

 -נייא טעוו דלאב זא ,ןרָאװעג רערָאלק ךָאנ זיא גנונעדרַאראפ רעקיזָאד

 ,רעקראטש ךָאנ ןרָאװעג רעבירעד זיא הלהב יד .ָאטעג סָאד ןרעוו טריפעג

 : ןזָאל ךיז טעוװ סע סָאװ ןנעמראפ םעד ןופ ןעוועטאר טלָאװעג טָאה ןעמ

 ןוא ןיה ןעננאגעג לָאמ רעקילדנעצ ןענעז רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ

 ,טישובלמ םיבורק יד וצ ןגָארטעגקעװא ןוא ןסאנ עשידיי יד וצ קירוצ

 -טימ טנַאקעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןכאז ערעדנא ןוא ,ךיז ףיוא ענעוטעגנָא

 ןופ ןכאז ןנָארטקעװא ערעדנא ןנעלפ רעדיוו יוזא טקנוּפ .ךיז טימ ןעמענ

 .ןקאילַאּפ עטנאקאב וצ עשיליוּפ יד וצ ןטנגעג עשידיי יד

 -ליה עסיורג ןכאמ וצ ?עפאב א ןעמוקאב ןבָאה רעלשיט עשידיי

 זא ,ןטפירשפיוא ןרעו טכאמעג ןפראד סע עכלעוו ףיוא ,ןדליש ענרעצ

 .ףָארטש-טיױט ןופ גנואארד רעד רעטנוא ,רעטייוו ןייג טשינ ןרָאט ןדיי

 "טאר-ןדוי, םייב טמא-גנוניווו ןיא זא ,ןרָאװעג טנאקאב זיא דלאב

 ןגָארטעגרעביא ןרעוו עכלעוו ,ןדיי ראפ ןעגנוניווװ ןרעוו טלייטעגוצ ןלעוו

 ָאטעג עשיריי סָאד ."קריצאב-ןיווװ ןשידיי, ןיא ןלייט-טָאטש "עשירא , ןופ

 -עג ןבענענ זיא ךיז ןנָארטרעבירא םוצ ןוא טמיטשאב ןרָאװעג ןיוש זיא

 .געט ס ןופ ןימרעט ַא ןרָאװ

 ןרָאװעג טמיטשאב ןענעז עכלעוו ,ןסאג יד ןופ גנעגסיוא יד ייב

 ןעמ .ןטנאיצילָאּפ עשילױוּפ ןרָאװעג טלעטשעגקעווא ןענעז ,ָאטעג ןראפ

 סע .ןיירא ןסאג עשירא יד ןיא ןדיי יד טזָאלעגסיורא טשינ ןיוש טָאה

 יד ןוא ןסאג-ָאטעג יד ןיא ןעגנוניוװ לָאצ יד ןרָאװעגנ ןעמונעגפיוא ןזיא

 -ולוּפ רעד ראפ .ָאטענ סָאד ןזָאלראפ ןזומ עכלעוו ,"רעירא, יד ןופ לָאצ

 -סגנוניווו א ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןסאג-ָאטעג יד ןופ גנורעקלעפאב רעש

 ,לײט-טָאטש "ןשירא , םעד ןיא ןעגנוניוו טלייטעגנייא טָאה סָאװ ,טמא

 .ןדיי טניווװועג טציא זיב ןבָאה סע ּוװ ,רעזייה ןיא

 -סיורא יד .גנארדעג סיורג א ןעוועג זיא טמאי-גנוניווו ןשידיי ןראפ

 ךאד לקיטש א ןבָאה טלָאװעג ןבָאה "טייז רעשירא , רעד ןופ ענעבירטעג

 .ךעלעמאּפ רעייז ןעגנאנעגוצ זיא ןעגנוניווו יד ןלייטוצ סָאד ,ּפָאק ןרעביא

 רענייא ןרָאװעג טמיטשאב זיא טמא-גנוניוו ןשידיי ןופ רעריפנָא סלא

102 



 װװ ָא כָאט סנע ש ט ןברו ח

 זיא רענערכנליוק רעקיזָאד רעד .רענערבנליוק ןעמָאנ ןטימ ןאמרעגנוי א

 טימ טפאשטנאקאב ןסילש וצ ןזיוואב ָאד ןוא עינידג ןופ ןעמוקעגרעהא

 םעד ןבעג וצ "טאר-ןדוי, םעד ןליופאב ןבָאה עכלעוו ,עטמאאב עשטייד

 "ףעש , ןרָאװעג םורא יוזא זיא רע .גנוקיטפעשאב א ןאמנגנוי ןקיזָאד

 ןלייטסיוא סָאד ןגעלעג ןיא טנאה ןיא םיא ייב ןוא טמא-גנוניווװ ןופ

 "ףעש רעה , רעקיזָאד רעד טָאה ןעהעש-טמא עטמיטשאב ןייק .ןעגנוניווו

 ןענעז ןדיי ןעוו ,טלייאעג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע ןוא טאהעג טשינ

 לקיטש א סעּפע ןעמוקאב ֹוצ טראוועג ןוא ןענאטשעג ןעייר עגנאל ןיא

 .ּפָאק ןרעביא ךאד

 -עטעברא עשידיי .ָאטעג סָאד ןרָאװעג טלעטשעננייא זיא ףוס לכ ףוס

 ןבָארנעגניירא ןוא רעבירנ ןבָארגעגסיױא ָאטעג ןופ ןקע עלא ןיא ןבָאה

 -אטשעג ןענעז רעלאמ עשידיי עכלעוו ייב ,רילָאק ןלעג ןיא ןדליש עסיורג

 :טפירשפיוא יד שידיי ןוא שילױּפ ,שטייד ןיא טלָאמעגסיוא ןוא ןענ

 טימ טפָארטשאב ןרעוו ,קריצאבדןיווו ןשידיי םעד ןזָאלראפ עכלעוו ,ןדיי,

 ןטימ קריצאב-ןיווװו ןשידיי ןיא ןיירא ןלעוו עכלעוו ,רעירא ; ףָארטש-טיוט

 ."הסיפת טימ טפָארטשאב ןרעוו ,ןדיי ייב ןפיוק רעדָא ןעלדנאה וצ קעווצ

 בוט-םוי ןכעלטסירק םעד ראפ נעט ייווצ ,1941 ?לירּפא שדוח ןיא

 ןבעל ןביוהעגנָא וָאכָאטסנעשט טָאטש רעזדנוא ןיא ןדיי עלא ןבָאה ,חסּפ

 ןעוועג ךָאנ זיא ָאטעג רעזדנוא רעבָא .ָאטעגנ ןיא ,"רעירא , ןָא ,ןעמאזוצ

 ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע .טעטש ערעדנא ןיא סָאטענ יד יו שרעדנא

 טשינ טָאה גנורעקלעפאב עשילוּפ יד .ןעננומיוצּפָא ןייק ןוא ןרעיומ

 --עד ןעוועג ןיא ָאטעג סָאד ןייגכרוד רעבָא ,ןדיי טימ ןעלדנאה טרָאטעג

 ןדיי טנזיױט 40 יד זַא ,טיובעג ױזַא ןעוועג זיא טָאטש רעזדנוא .טביול

 -עקלעפאב "עשירא, יד זא ,יוזא ןרעוו ןסָאלשענּפָא טנָאקעג טשינ ןבָאה

 ןבעגעג ןדנוא טָאה סָאד .ןסאג-ָאטענ יד וצ ןעמוקוצ ןענעק טשינ לָאז גנור

 ןסָאלשעגּפָא ץנאג ןייז טשינ ָאטעג סָאד טעװ זדנוא ייב זַא ,גנונעפַאה יד

 ןיא יו רעגנוה ףיוא טלעטשעגסיוא ןייז טשינ רעבירעד ןלעװ רימ ןוא

 ,טעטש ערעדנא

 עכעלטע ךָאנ ןענעז ,ָאטעג ןיא טניווװעג ןיוש ןבָאה ןדיי עלא ןעוו

 סָאד ."טייז רעשיראה רעד ףיוא ןבילבראפ טייצ רעצרוק א ףיוא ןדיי

 -עג ןבָאה סָאװ ,תוכאלמ-ילעב עטלייוורעדסיוא עשידיי יד ןעוועג ןענעז
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 א ג א װ ה 8 ? ש

 ןכעלטסירק םעד ראפ ןעוועגנ דארג זיא סע יוװ יוזא .ןשטייד יד ראפ טעברא

 טימ ןפרָאװראפ קראטש ןעוועג תוכאלמ-ילעב עשידיי יד ןענעז ,בוט םוי

 םוי ףיוא םישובלמ ןקיטראפסיוא טזומעגנ ןבָאה ייז .ןשטייד יד ראפ טעברא

 .ןטלאהראפ טעברא יד טלָאװ ָאטעג ןיא ךיז ןביילקרעבירא סָאד ןוא בוט

 וצ לייוורעד טביולרעד רעטייוו ןטאטשקרעוו עשידיי יד ןעמ טָאה רעבירעד

 ךיז טייטשראפ ןרָאװעג ןוטעג זיא סָאד ."טייז רעשירא, רעד ףיוא ןביילב

 הבוט רעד בילוצ טשינ ןוא ןשטייד יד ןופ טייקכעלמעווקאב רעד בילוצ

 ןוא "אנער, טפעשעג-עדָאמ ןיא ןיירא זיא םראדנאשז א ןעוו ,ןדיי ןופ

 ןטפעשעג עשידיי ערעדנא עלא יוװ יוזא לאקאל םעד ןסילש וצ ןליופאב

 םעד ןריפסיוא טלָאװעג דלאב ןירעמיטנגייא יד טָאה ,טנגעג רענעי ןיא

 ףיוא טראוועג טרָאד ןבָאה עכלעוו ,רעבָא ןעיורפ עשטייד יד ; לעפאב

 רעד ןופ עטמאאב עכיוה ,רענעמ ערעייז וצ קעווא ןענעז ,ןטיה ערעייז

 ןלעו ייז ,טסייה סָאװ :למוט א טכאמעג ןוא ,טפאשנאמטּפיוה-טאטש

 ןעמוקעג רעבירעד זיא ! בוט םוי ףיוא קיטראפ ןבָאה טשינ ןטיה ערעייז

 ןא ןבעג ןלעוװ ןשטייד יד זיב ,ןפָא ןביילב לָאז טפעשעג סָאד ,לעפאב א

 ןיא סדוד ןגמ עסיורג טימ ,טפעשעג עשידיי עקיצנייא סָאד .לאקָאל ןרעדנא

 -עטסנעש רעד ןיא ןפָא ןבילבעג רעטייוו זיא ,ןעננאהעגסיורא רעטסנעפ יד

 טָאה טכאמ יד זא ,ןרָאװעג טנאקאב דלאב זיא סע .טָאטש רעד ןופ טנגעג

 עכלעוו ,תוכאלמ ילעב עטסעב עשידיי עטלייוורעדסיוא יד ראפ טמיטשאב

 יד ידכ ,ָאטעג םייב טנעָאנ ,זיוה רעדנוזאב א ,ןשטייד יד ראפ ןטעברא

 .ָאטעג ןיא ןעמוקוצניירא ןעגנּווװוצעג ןייז טשינ ןלָאז ןטנעילק עשטייר

 * 6 לֹא

 ; ָאטעג ןיא ןגרָאמירּפ רעטשרע רעד

 גוו ,ךיז ןעזמורא וצ ,סאג ןיא סיורא ןשטנעמ יד ןענעז ירפ ץנאג

 ָאטשינ זיא סע רעבָא ,ןסאג יד רעביא ןייג ןָא טבייה ןעמ .ךיז טניפעג ןעמ

 ,ןטפירשפיוא טימ ןדליש עסיורג : ןצינערג םוטעמוא .חטש רעיירפ ךס ןייק

 עטיור ןיא ןוטעגנָא ,"רענעמסגנונדרָא , עשידיי ןעייטש סע עכלעוו ייב
 ןטכער ןפיוא "דנאב-ןדוי, עסייוו יד .סעקשאד עקיצנאלנ טימ ןעלטיה

 ענעמוג טימ טנפָאװאב ,םערָא ןקניל ןפיוא "דנאבסגנונדרָא , יד ,םערָא
 -ראפ יד וצ גנעגכרוד ךס א .ןטנאיצילָאּפ עקיטכיר יד יװ יוזא ,ךעלעקעטש
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 הָא כָאט סנעש ט ןברוה

 ,ןריטנעירָא ןָא ךיז טכייה ןעמ ןוא ָאטעג םוצ טשינ ןרעהענ ןסאג ענעדיש

 רעקראטש טרעוו גנוגעוואב יד ,ןייג טשינ רָאט ןעמ ווו ןוא געמ ןעמ ןיהּווו

 יד ףיוא ןיינ םייב ןרעדנא םעד טסיוטש רענייא .רעגנע ןסאג יד ןיא ןוא

 יד .ןיינ וצ ןטנאיצילָאּפ יד טשינ ןביולרעד סאג ןטימ ןיא ןוא ןראוטָארט

 ענרעצליה יד טימ ןּפאלק ייז ,רעצעלּפ-למאז ערעייז וצ ןלייא רעטעברא

 טימ זייוסעּפורג ןרישראמ ייז .שער א ןָא ןכאמ ןוא רענייטש יד ףיוא ךיש

 טנאיצילַאּפ רעשידיי רעד .ָאטעג ןופ ןצינערג עיינ יד וצ ןרעידאגירב ערעייז

 רעידאנירב רעד ,ןייטש ןביילב ןלָאז ייז זא ,עלעקעטשיימוג ןייז טימ טזייוו

 ,לָאמעלא יו טזָאלענכרוד טשינ טרעוו ןוא ןייטש טביילב הנחמ ןייז טימ

 טמא-טעברא רעשידיי רעד .ָאטענ ןופ ןצינערנ עלא ייב טעשעג עבלעז סָאד

 -ברוד ןרעוו ןלָאז רעטעברא יד זא ,ןעניישריסאּפ עקילייווטייצ סיורא טיג

 טלייצ טנאיצילַאּפ רעד .רעצעלּפ-טעברא יד וצ ָאטעג םעד ץוחמ טזָאלעג

 .ןייגכרוד יז טזָאל ןוא עּפורג עדעי

 -עד ןוא ָאטעג ןופ סיורא ןוא ןיירא טיינ גנורעקלעפאב עשיליוּפ יד

 ןקאילַאּפ יד .ןלעפאב וצ טשינרָאג ריא רעביא טָאה טנאיצילָאּפ רעשידיי

 רָאנ ייז ראפ ןענעז עכלעוו ,ןסאג עשידיי יד ןיא ןלעטשּפָא טשינ ךיז ןרָאט

 ןסעומש עצרוק ןּפאכ ןוא ,עיצאוטיס עיינ יד ןטכארטאב ייז ,טיזנארט ןימ א

 וצ ןרעדנא ןטימ רענייא ךָאנ טָאה סעּפע .עטנאקאב עשידיי ערעייז טימ

 רע ,הבוט א ןטנאקאב ןשילוּפ ןייז דיי א טעב טרָאד ןוא ָאד ,ןקידיילרעד

 ,טייז "רעשירא , רעד ןיא ןפאשראפ סעּפע םיא לָאז

 עשירא יד וצ רעבירא ןקוק ןוא ןצינערג-ָאטעג יד ייב ןעייטש ןדיי

 ןיהווװ ןעיינ ,ןגעוואב יירפ ךיז ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ עכעלקילג יד ֹוצ ,ןסאג

 עשיליוּפ יד ךיוא .ןליוו ייז ןיהּווװ ,סָאטױא טימ ,ןענאב טימ ןרָאפ ,ןליוו ייז

 טימ טקוק ןעמ .ןקילב ענדָאמ טימ זדנוא וצ רעבירא טקוק גנורעקלעפאב

 רעשימעדיּפע ןא טימ טקעטשעגנָא ןעוועג ןטלָאװ רימ יוװ ,סענימ עכלעזא

 -בלאה ןייז ןלָאז רימ יו רעדָא ,טרילָאזיא ןרעוו טזומענ ןוא טייהקנארק

 טקירעדינרעד זדנוא ןבָאה ןשטייד יד קראטש יוװ ,ןליפ רימ .ןשטנעמ עדליוו

 .ןקַאילָאּפ יד ןופ ןניוא יד ןיא

 ןרעיומראפ וצ ידכ ,דמאז ןוא ךלאק ,לגיצ ןסאגנ יד רעביא ןריפ ןדיי

 סע .טייז רעשירא רעד וצ טפלעה רעד ןיא זיב ןרעהעג עכלעוו ,ףייה יד

 ןשטנעמ ,גנעגכרוד עיינ ןפאש וצ ידכ ,ןרעיוט ןוא ןרעיומ טנפעעגנ ןרעוו
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 א ג א וו ה מט ל? ש

 ערעייז ןיא ןעמוקניירא ןענָאק ייז זיב ,רענרעב ןוא רעכעל ךרוד ןכירק

 .ןעגנוניווו

 ןענעז ייז .ןשטנעמ ןעייר עגנאל ןעייטש טמא-סגנוניוו םעד ראפ

 ןעמוקכרוד טשינ ןענעק ערעדנא ,ןעגנוניווו עיינ יד טימ ןדירפוצ טשינ

 ןיירא טנגער סע ,עסאנ א זיא בוטש יד ,גנע זיא סע ; םינכש עיינ יד טימ

 ,םירחוס .טכארבעגרעהא ָאד ןשטנעמ יד ןבָאה תוניס עכלעזא ךָאנ ןוא

 -טָאטש ןשירא םעד ןיא ןלאקָאל-טפעשעג ערעייז ןריולראפ ןבָאה עכלעוו

 א ןעמוקאב וצ ךיז ןעימאב ןוא "טאר-ןדוי, ןיא ןעהעש ּפָא ןעייטש ,לייט

 "טאר-ןדוי, רעד .טזָאלענרעביא ןבָאה "רעירא, יד סָאװ ,ָאטעג ןיא לאקָאל

 ;למוט א ,יירשענ א טרעװו סע .טלעג ךס א לאקָאל א ראפ טננאלראפ

 ךָאד ןיב ךיא ? ןעמענ ךיא לָאז ןענאוונופ --- ,רחוס א טיירש --- ןכתיה,

 לביטש ןיילק א ןיא ךיא ןיוו טציא ,טפעשעג סָאד ןבעגענּפָא ,טריניאור

 טציא ןוא ןלָאצ ךיא זומ ןרעייטש ערעייא ,טפאשטריוו ןֶא ןוא ?לבעמ ןָא

 טשינ לע ךיא ביוא ! בלעוועג א ראפ רעטנזיוט עשירפ ריא טננאלראפ

 ."ןְלָאצ ןענעק טשינ ךיוא ןרעייטש יד ךָאד ךיא לע ,בלעוועגנ ןייק ןבָאה

 תונעט עכלעזא וצ ןעוועג טניווועגוצ ןיוש ןעמ זיא רעבָא "טארדןדוי , ןיא

 -נוא דלאב ןזיא סע .ייז ףיוא טרעפטנעעג טשינ ןיוש וליפא טָאה ןעמ ןוא

 א ןעוועג ןיא רעבלעוועג לָאצ יד ,רעטירד א ,רעטייווצ א ןעמוקעגרעט

 .ךס א ןעוועג ןענעז םינלעב ןוא עטצענערגאב

 ערעסערג ןיא ךעלבלעוועג עניילק ןרָאװעג טנפעעג ןענעז ןכיגניא

 ןיא טציא .ןטפעשעגנ עסיורג ןעוועג רעירפ ןענעז סע עכלעוו ןיא ,ןלאקָאל

 לסיב א ,ןכאז עשירטקעלע ,ךעלּפענק ,עירעטנאלאנ ?סיב א ןעוועג טרָאד

 -עגוצ ךיז ןבָאה םירחוס עסיורג לָאמא יד .גראוורעקוצ ,ןטקודָארּפדזייּפש

 ןעמונעג טָאה "טאר-ןדוי , רעד עכלעוו ראפ ,ךעלמערק עניילק יד וצ טניווװ

 .רעטלעג עסיורג

 א ,שער א ןזיא ,קראמ ןטלא םייב ּפָארא רעטייוו ,ָאטעג ןיא רעפיט

 "ייה ןיוש טימ סיוא ןעיירש ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ,רעדניק עשידיי ;:למוט

 ןראג ,ייט-ץאזרעד ,ןיראכאס : תורוחס ערעייז רעזדלעה ענערָאװעג קירעז

 -ראפ .ערעדנא סָאד ןעיירשרעביא ליוװ דניק ןייא .וו ,א .א ףייז ,ןעיינ םוצ

 טשינ זיא סע לייוו ,טייהרעקידנעיינ ןפיוק ןקאילַאּכ ןוא ןדיי עקידנעייגייב

 טביירט סָאװ ,טנאיצילָאּפ רעשידיי א טייטש סע .ןעלדנאה וצ ָאד טכיולרעד

106 



 וו ַא כָאט םצעש ט ןבווה

 רעשילױּפ א ךיז טרעטנענרעד סע ןעוו ,"םירחוס,, יד רעדנאנופ טכייל

 ךיז ןפיולעצ רעלדנעה יד .רעשיגרענע רעשידיי רעד טרעוװו ,טנאיצילָאּפ

 ,רעטייוו ךיז ןעייג ןקאילָאּפ יד ןוא ןיירא ןרעיוט עקיאייברעד יד ןיא לענש

 טייהנגעלעג רעד ייב .טפיוקראפ רעדָא טפיוקעג טשינרָאנ ָאד ןטלָאװ ייז יו

 עניילק יד ,תורוחס עטלָאצאב טשינ ךָאנ יד טימ קעווא םינוק לייט ןעיינ

 טגָאי ןוא םראדנאשז א רעטנוא ?ייוורעד טמוק ,ךָאנ ייז ןגָאי ךעלמירחוס

 ,ןםיולטנא עלא ,ןטייז עלא ןופ שינעפיול א ןוא הלהב א טרעוו ,רעלדנעה יד

 הרוחס עצנאג יד וצ טמענ רע ,םראדנאשז רעד טּפאכ םענייא ךָאד רעבָא

 םראדנאשז רעד רָאנ יוו רעבָא .ּפעלק עטוג טימ ריא ראפ "טלָאצאב , ןוא

 ךיז ןלעטש "םירחופ , יד ."?דנאה , רעד ןָא רעדיוו ךיז טביוה ,קעווא טייג

 ערעדנא ןייק ןוא ,טביירט רעננוה רעד ןוא טיונ יד .ּפָא טשינ ךאז ןייק ראפ

 טלעטש ןעמ .ָאטשינ זיא טיורב ןסיב א ףיוא ןענידראפ וצ טייקכעלנעמ

 ןדעי ןענעק סָאו ,רעדניק ץאלּפ-לדנאה םעד ןופ ןקע עלא ןיא קעווא

 ,טדיילקעג ?יוויצ ןענעז ייז ןעוו וליפא ,טנאיצילָאּפ ןשיליוּפ ןוא םראדנאשז

 ןלעיצעּפס א טָאה ןעמראדנאשז ןוא ןטנאיצילָאּפ יד ןופ רענייא רעדעי

 טייטש סָאװ ,?גניי סָאד לָאמאטימ ךיז טיירשעצ טָא .רעדניק יד ייב ןעמָאנוצ

 רעכיוה רעד זא ,טסייה סָאד "! ּפָא יצ ,טייג ?גרָאג, : "ךאוו רעד ףיוא,

 ,'ןעיצּפָא; ףראד ןעמ ןוא טייג ,זדלאה ןננאל א טָאה סָאװ ,םראדנאשז

 ןיא ץאלּפ רעצנאנ רעד טרעוו לאנניס אזא ךָאנ .ןפיולטנא -- טסייה סָאד

 רעדיוו ךיז ןראש םורא טייצ לקיטש א ןיא ,טקידיײלעגנּפָא ןדנוקעס ןופ ךשמ

 ,וננאל טשינ רעבָא טרעיוד סע .ןשינעטלעהאב יד ןֹופ סיורא "םירחופ ,, יד

 רעד זא ,טסייה סָאד "! טייג עלעסעפ סָאד , :לאנגיס א רעדיוו ךיז טרעה

 א ךיז טרעה רעדיוו רעטעּפש .טייג ךיוב ןקיד ןטימ םראדנאשז רעקירעדינ

 טייג סע ןא ,טסייה סָאד "!זָאה א רע -- ּפָאק רעסייוו רעד, : דלאוועג

 סָאד ,"זָאה א, ןרעוו זומ ןעמ ןוא רָאה ּפָאק ןסייוו ןטימ םראדנאשז רעד

 -- סקופ רעטיור רעד, : םראילא ןא רעדיוו ךָאנרעד .ןפיולטנא : טסייה

 -ילֶאּפ ןשילױּפ א ןופ ןעמָאנוצ רעד זיא "סקופ רעטיור רעד, "! סיפ ךאמ

 .תורצ עסיורג רעדניק עשידיי יד ןבָאה םיא ןופ .םינּפ טיור א טימ טנאיצ

 ןיא ךָאנרעד ייז טריפ ןוא עלעקעטש םענעמוג םעד טימ ייז טגָאלש רע

 ערעדנא ןופ טקינייּכעג יינכפיוא ןרעוו ייז גוװ ,טאיראסימָאקיייצילַאּפ

 .רע יו םיחצור
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 א ג א װ ה 5 ? שש

 ףיוא ,םראדנאשז א רענייא ןאראפ זיא ערעדנא ךס א ךָאנ ןשיווצ

 -ענ-ליוויצ א זיא סָאד "! ָאד זיא רעדרעמ רעד , : ןעיירש ךעלנניי יד ןכלעוו

 טימ טּפאכ רע .הרוצ רעכעלרעדרעמ קידתמא ןא טימ ןיושראּפ רעטדיילק

 טעּפָאק ןוא ןרעדנא ןא רעטייווצ רעד טימ ןוא רעלדנעה ןייא טנאה ןייא

 .ערעדנא יד ןפיולטנא ?ייוורעד ,סיפ יד טימ עדייב ייז

 ךיז ָאטעג ןיא זדנוא ייב רעדניק עשידיי ןבָאה רענייטש אזא ףיוא

 .רעגלָאפראפ ערעייז ןופ ןטיהעגסיוא

21 

 תומשנ עטעשזדנָאלבראפ

 יד ןיא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה טָאטש רעזדנוא ןופ ןסאג-ָאטעג יד ןיא

 : ןּפיט ענעדישראפ ןניוא

 קידובכב א טימ ,ןרָאי רעקיצפופ יד ןיא ןאמ א ןעז טפָא טנעלפ ןעמ

 ןפיוא ,ּפָאק ןטזָאלענּפָארא ןא טימ ,ןיילא ןייג דימת טנעלפ רע ,ןעזסיוא

 ןעמָאנ ןרעטנוא ןעוװעג טנאקאב זיא רע .דנאב עסייוו א םערָא ןטכער

 טעוװ םיא זא ,טמולחעג טשינ לָאמנייק רעכיז םיא ךיז טָאה סע .לעדנעוואל

 ןייז ,דיי ןייק ןעוועג טשינ ?לכב זיא רע .,ןדיי ןשיוװצ ןייז וצ ןעמוקסיוא

 עדייז ןייז סָאװ ,ליפ יוזא ףיוא זיולב ןעוועג זיא טייקשידיי טימ תוכייש

 טשינ רעירפ רענייק טָאה טָאטש ןיא זדנוא ייב ,דמושמ א ןעוועג זיא

 ןרָאי עגנאל זיא לעדנעוואל רעקיזָאד רעד .ןדיי ןופ טמאטש רע זא ,טסּוװועג

 ןיא ןוא טפאשלעזעג טעטיצירטקעלע רעשינלעב רעד ןֹופ טנערוקָארּפ ןעוועגנ

 ןקידיילרעד םייב שטנעמ רעשיטאּפמיסמוא ןֹוא רעגנערטש א ןעוועג דימת

 ןיא ןבירטראפ םיא ךיוא ןעמ טָאה טָא ןוא ,ָארויב ןייז ןיא ןטנאסערעטניא

 ןוא עטנאקאב םוש ןייק טשינ טָאה רע ּווװ ,ןדיי עלא טימ ןעמאזוצ ָאטעג

 טכשוחראפ ןוא טכארטראפ דימת ןייז ףיוא .םאזנייא ןוא דמערפ ךיז טליפ

 ןעמ .רעביא טבעל שטנעמ רעד סָאװ ,עידעגארט יד ןעמ טנעקרעד םינּפ

 ןייז רעטנוא ןבָאה עכלעוו ,עטמאאב ענייז זא ,ןלייצרעד וצ ךיוא טסייוו

 -ּפִא רעשידיי ןייז ףיוא ןזיוועגנָא ןבָאה ,ןרָאי עגנאל טעבראעגנ גנוריּפנָא

 .ננומאטש
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 ןוז א זיא רע .רעלזיינ ןעמָאנ ןטימ טכירעג-זיירק ןופ רעטכיר רעד

 -טע טימ ךיז טָאה רעלזיינ רעטכיר רעד .רעציזאב-טונ ןשידיי ןכייר א ןופ

 ןרעוו ןענעק וצ ידכ ,דניק ןוא יורפ ןייז טימ טדמשענּפָא קירוצ רָאי עכעל

 רע טָאה טפאשלעזענ רעשידיי רעד טימ .טכירעג ןשיליוּפ ןיא רעטכיר

 רעשילוּפ "רערעסעב , רעד ןיא ןיירא ןזיא ןוא ןסירעגרעביא גנאל ןיוש

 -ירא , רעד ןופ טקישעגרעכירא םיא ןבָאה רעבָא ןשטייד יד .טפאשלעזעג

 -ָאטעג ןייא ןופ טנאּפשעג טירט עכיג טיפ טָאה רע ּוװ ,ָאטענ ןיא טייז "רעש

 עסיורג יד ףיוא םוטעמוא טנעיילענרעביא ןוא רערעדנא רעד וצ ץענערג

 ראפ ןבילבעג ןייטש טונימ א ףיוא זיא רע .ןטפירשפיוא עבלעז יד ןדליש

 טָאה רע .קירוצ ןענאּפש ןביוהעגנָא רעדיוו ןוא ןגיּפשעגסיוא ,דליש רעד

 ןיא ןרָאװעג טראנעגניירא זיא סָאװ ,סקופ א ןופ קורדנייא םעד טכאמענ

 .ןעמוקאבסיורא טשינ ךיז ןָאק רע רעכלעוו ןופ ,גייטש א

6 4 : 

 ןסאג יד רעביא ןייג טפָא ןעמ טעז םערָא ןפיוא "דנאב-ןדוי , םעד טימ

 .יקסנישטורג טאקָאװדא ןשילױּפ ןטנאקאב ןניה ןופ יורפ יד ָאטעג ןופ

 ידכ ,טדמשעג ךיז קירוצ רָאי קיצנאווצ טימ טָאה יקסנישטורג יורפ יד

 ןיא ןיירא ןענעז ןשטייד יד רָאנ יו .קאילאּפ םעד טימ ןבָאה וצ הנותח

 -וקעג זיא ךעלדנע זא ,ןענאטשראפ טאקָאוװדא רעד טָאה ,טָאטש דעזדנוא

 טָאה רע ןוא עקשידיי רעד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ טנעמָאמ רעקיטכיר רעד ןעמ

 רערעגניי א טימ טאהעג הנותח טָאה רע .זיוה ןייז ןופ ןבירטעגנסיורא יז

 ענעזעוועג יד .זיוה שילױּפ ךייר א ןופ "ןירעירא , רעטכע רערענעש ןוא

 ,"טייז רעשירא , רעד ןופ ןוא ןאמ ריא ןופ ןבירטראפ ,טאקָאוװדא ןופ יורפ

 לָאמליײט ,ןסאג-ָאטעג יד רעביא טלפייווצראפ ןוא םאזנייא םורא ךיז טיירד

 יי עכלעוו ייב ,ןעיורפ עשידיי עטנאקאב עקילָאמא עריא ּפִא יז טלעטש

 ןיא ָאד ךיז ןעניפעג ןרעטלע עשידיי עריא ךיוא ,?ליפעגטימ ?סיב א טכוז

 רעקילָאמא ןא ייב רָאנ ,ןעמאזוצ ייז טימ טשינ טניווו יז רעבָא ,ָאטעג

 ,טכשוחראפ א טָאה יורפ ענייש לָאמא יד .,ןרָאי-רעדניק יד ןופ ןידניירפ

 ןוא רעצ סיורא טיירש סע עכלעוו ןופ ,ןניוא טימ ,םינּפ טרעמואראפ

 ,ןטייקיניילק ערעדנא ןוא ףייז ךעלקיטש ?שייק א ןיא םורא טגָארט יז .קערש

 ןוא דיילטימ ריא טימ ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ עשידיי יד טפיוקראפ יז עכלעוו
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 א ג א װ ה מ ? ש

 ןופ ןייגוצסוא טשינ ידכ ,ןעמוקוצסיוא ךיז יז טימאב ןטסנידראפ יד טימ

 .רעגנוה

 -נאווצ ןוא ייווצ ןיוש טריפ עכלעוו ,גנומאטשּפָא ןופ יורפ עשטייד א

 גנאל ןיוש ןבָאה ייז ,דיי א טימ ןבעל-עילימאפ ךעלדירפ א רֶאֹי קיצ

 רעד ףיוא יז ןוא אטעג ןיא זיא ןאמ ריא .גנוניווװ רעייז ןזָאלראפ טזומעג

 טָאה יז רעבָא ,ןסע ?סיבא גָאט ןדעי םיא טגנערב יז ."טייז רעשירא,

 ,רעה ןוא ןיה ךיז טיירד יז .הריד רעד ןיא ןייגוצפיורא םיא וצ ארומ

 ףיוא ףיורא ּפאכ א ךיז יז טוט ,טנעמַאמ רעקיסאּפ א ךיז טכאמ סע זיב

 ןוא קירבאפ א ןנָאמראפ ייז .גנוניווו סנאמ ריא וצ ןריפ סָאװ ,ּפערט יד

 -יווקער םוטנגייא שידיי סלא לָאז יז זא ,ראפעג א ןעוועג זיא סע יוװ יוזא

 -עירא , ענייר יד ,יז ןוא טג א טריפעגכרוד לעמרָאפ ייז ןבָאה ,ןרעוו טריז

 ןקירעביא םעד טימ קירבאפ רעד ןופ ןירעמיטנגייא יד ןרָאװעגנ זיא ,"ןיר

 יז רעבָא ,ןָאק יז סָאװ טימ ,ןאמ "ןטגענּפָא, םעד טפלעה יז .ןנעמראפ

 .ןסיוורעד טשינ ןופרעד ךיז לָאז ןעמ ,ןטיה ךיז זומ
 * 4 א

 -עלע רעייז רעבָא ,ןעיורג ,ןרעטלע םעד סאג ןיא טפָא ןעעז רימ

 יד ןופ רעטערטראפ ןעוועג רע ןיא ןרָאי רעקילדנעצ .ןָאסמארבא ןטנאג

 רעייז ןעוועג זיא רע .ןקירבאפ-לאירעטאמ-יור עשידנעלסיוא עטסערג

 טימ ,ןטנאקירבאפ יד ייב ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ייב טבילאב

 רע טָאה קירוצ רָאי קיסיירד טימ .ןטפעשעג טריפעג טָאה רע עכלעוו

 ;עננאגעגרעביא זיא עכלעוו ,ןיוו ןופ יורפ רעשטייד א טימ טאהעגנ הנותח

 ןשטייד יד ןופ ןעמוקניירא ןכָאנ .ןיז ייווצ טאהעג ןבָאה ייז .םוטנדיי םוצ

 טָאה ןָאסמארבא .ןרָאװעג ןכָארבעצ ןבעל רעייז זיא טָאטש רעזדנוא ןיא

 ןיא ןוא ןדייל םיא בילוצ ןלָאז ןיז יד ןוא יורפ ןייז זא ,טלָאװעג טשינ

 ףיוא עשטייד סלא עילימאפ יד קידנזָאלרעביא ,ןיילא ָאטעג ןיא קעווא

 ןייז .ןעמוקעגנָא גנירג טשינ ייז זיא סָאד ךיוא .טייז "רעשירא , רעד

 ןטבילעג ריא ראפ ןסע עלעּפעט א טימ ָאטעג ןיא גָאט ןדעי טמוק יורפ

 ןטלא םוצ עלייוו א ףיוא ןיירא ךיז טעבנג רעדנוזאב ןוז רעדעי ךיוא .ןאמ

 .ןקרעמאב טשינ לָאז רענייק זא ,ךיז קידנטיה קראטש ,ןטאט
 לֹא : *

 רעד טייטש ָאטעג ןופ ץענערג רעד ייב עעלא רעטשרע רעד ןיא
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 וו ָא בָא ט סנעש ט ןברוהח

 רעשינכעט רעד ןיא טעברא רעד ךָאנ טנווָא ןדעי דניקנייפ רעינישזניא

 ,יורפ רעכעלטסירק ןייז ףיוא טראוו רע ."טאר-ןדוי, םייב גנוליײטּפָא

 ןיא רע ןיא טציא ,ןעמאזוצ ןרָאי עננאל טבעלעג טָאה רע רעכלעוו טימ

 טכאנראפ ןדעי םיא וצ טמוק יז .טייז "רעשירא, רעד ףיוא יז ןוא ָאטעג

 טרעטנענרעד סע ןעוו .סאג ןטימניא ץראה ןופ ּפָארא ךיז ןדער ייז ןוא

 .עדמערפ יוװ ךיז ייז ןדיישעצ ,טנאיצילָאּפ א ךיז
 *+ יי *

 טימ סאג ןיא טלעטשענּפָא לָאמנייא ךימ טָאה 80 רֶאי א ןופ ןאמ א

 ןוא טסוקעגנייא ךיז בָאה ךיא .ךארּפש רעשטייד רעד ןיא "ןגרָאמ טוג, א

 ךיז ןבָאה רימ ןא ,טנָאמרעד ךימ בָאה ךיא .םינּפ טנאקאב א ןעזרעד

 ןדיי טּפאכעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,סעמראזאק יד ןיא ןפָארטעגנעמאזוצ

 ,טראּפשראפ טרָאד ייז ןוא סאנ רעד ףיוא

 ,ענאל רעד ןנעוו סעומש א זדנוא ןשיווצ ןדנובראפ ךיז טָאה סע

 ,טגערפענ םיא בָאה ךיא .טצפיזענּפָא רעווש ענדָאמ טָאה שטנעמ רעד ןוא

 רעווש יוזא םיא זיא סע זא ,טרעפטנעעג רימ טָאה רע ןוא ,זיא םיא סָאו

 .ץראה ןופ ןדערּפָארא ןצעמע ראפ ךיז זומ רע זא ,טימענ ןפיוא

 : עטכישעג ןייז טלייצרעד רימ טָאה רע ןוא

 טָאטש רעזדנוא ןופ ךיא ןיב קירוצ ראי קיצנאווצ ןוא ריפ טיס ,

 .ןייר םִא ןלעק טָאטש רעד ןיא ,דנאלשטייד ןייק קעווא ווָאכָאטסנעשט

 "רא ןעמוקאב דלאב טרָאד בָאה ןוא רעריווארג-לאטעמ רעטוג א ןיב ךיא

 .ןייש רעייז טבעלענ ןוא טנידראפ טונ ,טעכ

 ריא טימ ,לדיימ שישטייד ןייש א טימ טנאקאב ךיז בָאה ךיא

 ןבָאה ןיז ייווצ ערעזדנוא .ןבעל ןייש א רעייז טריפעג ןוא טאהענ הנותח

 ןוא ךעלקילג טבעלענ רימ ןבָאה יוזא ןוא גנואיצרעד עטוג א ןבעגענ רימ

 טלָאמעד ךיז בָאה ךיא .טכאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה זיב ,ןדירפוצ

 ןבעל עילימאפ ןיימ טימ ןענעק טשינ רעמ ןיוש לעװ ךיא זא ,ןעזענמורא

 -טרובעג ןיימ ןיא ןרָאפוצקירוצ ןסָאלשאב ןוא דנאלשטייד ןיא קיאּור

 -ימאפ ןיימ טימ ןעמוקעגרעהא ָאד ןיב ךיא .ווָאכָאטסנעשט ןייק ,טָאטש

 בָאה ךיא .טנידראפ טונ ןוא טאטשקרעוו-ריווארנ ןיימ טנדרָאעננייא ,עיכ

 ָאד ןענעז ןשטייד יד זיב ,עילימאפ ןיימ טימ ךעלקילג טבעלעג רעטייוו

 ."ןעמוקענרעהא זדנוא וצ
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 א ג א װ ה ם8 ? שש

 ןוא ךיז רעביא עלָארטנָאק יד ןריולראפ גנילצולּפ טָאה שטנעמ רעד

 טָאה ,טקיאוראב ?סיבא ךיז טָאה רע ןעוו .סאנ ןטימניא טנייוועצ ךיז

 : טלייצרעד רעטייוו רע

 -ןלב םעד טָאטש ןיא זדנוא ייב טריפעגכרוד ןבָאה ןשטייד יד ןעוו,

 ןרָאװעג ןבירטעג ןוז ןרעטלע ןיימ טימ ןעמאזוצ ךיא ןיב ,קיטנָאמ ןקיט

 טיירפאב געט ייווצ ךָאנ ןוא ןיירא סעמראזאק יד ןיא ןעמאזוצ עלא טימ

 יראפ יד סיורא ןיא סע ןעוו .ערעדנא טימ ןעמאזוצ טרָאד ןופ ןרָאװעג

 ןיז עניימ טימ ךיא בָאה ,רעדנעבדדנַאש ןגָארט ןלָאז ןדיי זא ,גנונעדרַא

 טפאשראפ סָאד טָאה יורפ ןיימ .ןדיי ערעדנא עלא יװ יוזא ןגָארטעג ייז

 ןדיי ןענעז ייז זא ,טליפרעד לָאמאטימ ןבָאה רעדניק עניימ .קיטייוו ךס א

 טלעטש סָאװ ,קלָאפ םעד ןופ דניק א ,עקשטייד א זיא רעטומ רעייז ןוא

 סָאד ןרָאװעג טריפעגנייא זןיא סע ןעוו .טָאּפש ןוא דנאש וצ סיוא ייז

 ןיימ טקישעגקעװא "טאר-ןדוי, רעד טָאה ,טעבראדגננאווצ ןנעוװו ץיעזעג

 יד ןופ רע זיא טרָאד .רענאל-טעברא ןיא ווָאנאשעשט ןייק ןוז ןרעטלע

 יא ןוא טעברא רעד ייב ןרָאװעג ןנָאלשענ ךעלקערש רעדרעמ עשטייד

 זא ,טלייטענטימ זדנוא טָאה "טאר-ןרוי, רעד ,דלאוו ןיא טיוט ןלאפענ

 ךיא רעבָא ,סיורג ןעוועג זיא קיטייוו ןיימ .רעמ טשינ טבעל ןוז רעזדנוא

 טרעטישרעד זיא עכלעוו ,יורפ ןיימ ןופ ןדייל יד ןלָאמסיוא טשינ ןָאק

 רָאנ ,דניק א ןרילראפ ןופ פאלק ןרעווש םעד ךרוד רָאנ טשינ ןרָאװעג

 ;טנפעעג ננילצולּפ ריא ראפ ךיז טָאה סָאװ ,םוהת ןקידהנושמ םעד ןופ

 ןוא ,דיי א זיא רע לייו ,ראפרעד דניק ריא טרילראפ ,עקשטייד א ,יז

 קיטש א .רעדירב-סקלָאפ עריא -- ןשטייד ךרוד רע טרעוו טעדרַאמרעד

 .תעגושמ וצ טנעָאנ זיא סָאװ ,דנאטשוצ א ןיא ןענופעג ךיז יז טָאה טייצ

 דימת טעז יז זא ,ןעיירש ןוא ןיינמורא טכענ ןוא נעט עצנאג טגעלפ יז

 ןָא טרעמאלקעג ךיז טָאה יז ןוא ,ןניוא יד ראפ דניק טעדרַאמרעד ריא

 -עגניירא יז זיא ךָאנרעד .ץראה םוצ טקירדעג סע ןוא ?גניי ןטייווצ םעד

 ןיא טצעזאב ךיז טָאה רעיורט רערעווש א .עילָאכנאלעמ א ןיא ןלאפ

 ןייק ןדערפיורא טשינ ןוא ןגייווש געט עצנאג ןגעלפ רימ .בוטש רעזדנוא

 .ןרעדנא םוצ רענייא טרָאװ

 א גנוניווװ ןיא זדנוא וצ ןיירא טכירעגמוא זיא גָאט ןסיוועג א ןיא

 רומ וצ טָאה רע .רעדורב סיורפ ןיימ ןעוועג זיא סע .םראדנאשז רעשטייד
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 הוָא כָאט סנעשט ןברוהח

 רעטסעווש ןייז ןפורעגקעווא ןֹוא ּפָאק ןטימ ןוטעג לקָאש ןטכייל א םיוק
 רע ןיא ךָאנרעד ,העש רעבלאה א םורא טדערעג ןבָאה ייז .טייז א ןיא

 ,טגָאזעג רימ טָאה יורפ ןיימ .רימ טימ ךיז קידנענעגעזעג טשינ ,קעווא

 .עשראוו ןיא טניד ןוא םראדנאשז א זיא רע זא

 ןשטנעמ .סאג ןיא ןייגסיורא טּפָא יורפ ןיימ טנעלפ ןָא גָאט םעד ןופ

 .עטמאאב-|אב עשטייד טימ טּפָא יז טעז ןעמ זא ,טלייצרעד רימ ןבָאה

 טשינ ןיב ךיא ןעוו ,ןכוזאב טּפָא ןביוהעגנָא יז טָאה רעדורב ריא ךיוא

 יז ןא ,טרעלקרעד רימ יז טָאה גָאט ןסיוועג א ןיא זיב .בוטש ןיא ןעוועג

 .עשראוו ןייק רעדורב ריא וצ טרָאפ יז ןוא רימ טימ ןבעל רעמ טשינ ןָאק

 טשינ ךימ ןטעבעג יז ןוא ריא וצ ןפָאלענוצ רעטשאררעביא ןא ןיב ךיא

 עלעגניי קירעי-ףלע ןיימ ךיוא .ןבעלנעמאזוצ רָאי 28 ךָאנ ןזָאלראפ וצ

 רימ ןוא ןסיירּפָא טנַאקעג טשינ ,עקשטייד רעד ,רעטומ ןייז ןופ ךיז טָאה

 טָאה יז ךיוא .ןייועג א טימ סיפ יד וצ ןפרָאװעג ריא עדייב ךיז ןבָאה

 .ּפעק ערעזדנוא ףיוא ןענורעגּפָארא ןענעז ןרערט עריא ןוא טנייוועצ ךיז

 -עג ןענעז ןוז ןיימ טימ ךיא ּוװ ,דרע רעד וצ ןניױבענּפָארא ךיז טָאה יז

 קידנסיגאב ךיז ,ןעמונענמורא קיצראה יירד עלא ךיז ןבָאה רימ ןוא ןנעל

 ןיא דרע רעד ףיוא טרענלאוועג ךיז רימ ןבָאה יוזא .ןרערט עסייה טימ

 .ןפָאלשעגנייא טייקדימ ןופ זיא דניק רעזדנוא זיב ,קיטייוו ןוא טפאשביל

 יירשעג דליו א טימ טרָא ןופ ןוטעג סיר א גנילצולּפ ךיז יז טָאה ןאד

 .בוטש ןופ ןפָאלעגסיורא זיא ןוא "טנוזעג טביילב

 .רעטומ ןייז דניק ןיימ ןוא יורפ עטבילעג ןיימ ןריולראפ בָאה ךיא

 א ןיא ןסָאלשראפ ,היח א יו ָאטעג ןיא םורא ָאד ךימ ךיא יירד טציא

 ."דניק ןיימ טימ ןוא ךיז טימ ןוט וצ סָאװ טשינ סייוו ןוא נייטש

* * 

 -ירא, רעד ןיא טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןדיי ענלצנייא
 ןוא רעכאמרעגייז ,רעלאמ ,ןרָאטארָאקעד סלא טכאמ רעד ייב טייז "רעש

 "עשירא, ןיא עטלעטשעגנָא ,עטמאאב-"טאר-ןדוי , ,טיילכאפ ערעדנא

 עלעוריווידניא גנוטלאווראפ-טָאטש רעד ןופ ןעמוקאכ ןבָאה ,סעמריפ

 ןעהעש עטמיטשאב ןיא ָאטעג סָאד ןזָאלראפ ןענעק ֹוצ ףיוא ןעניישריסאּפ

 ןענעז ןעניישריסאּפ יד .רעצעלּפ-טעברא ערעייז וצ ןייג וצ ידכ ,גָאט ןופ
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 א ג א װ ה מ ? ש

 סיוא ןרָאװעג טרעגנעלראפ ךָאנרעד ןוא שדוח ןייא ףיוא קיטלינ ןעוועג

 -םעשאב ןעוועג זיא דיי רעד עכלעוו ייב ,עמריפ יד ביוא ,שדוח ןטייווצ א

 רעטייו טרָאד טעוװ רע זא ,גנוקיטעטשאב א ןבענענסיורא טָאה ,טקיט

 יד טצענערגאב גנוטלאווראפ-טָאטש יד טָאה רעטעּפש .טקיטפעשאב ןייז

 -ראפ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןענופעג דלאב ךיז ןבָאה ,ןעניישריסאּפ לָאצ

 וצ טאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי .טלענ ךס א ראפ ןעניישריסאּפ יד טפאש

 טפאשראפ ךיז ןבָאה ,טייז רעשירא רעד ףיוא םינינע ערעייז ןקידיילרעד

 -עד ןבעלפיוא ןביוהעגנָא טָאה םורא יוזא ןוא ןעניישריסאּפ עכלעזא

 טימ ןדנובראפ םייהעג ןיא ךיז ןבָאה םירחוס עשידיי .ָאטעג ןיא ?דנאה

 -ישראפ ןפיוקראפ ןוא ןפיוק טעטש ערעדנא ןיא טקישעג ייז ,ןקאילאפ

 סעמריפ טעדנירגעג ןעמענ "?עשירא  ףיוא ןבָאה ייז ,תורוחס ענעד

 ןרָאװעג ןענעז ןקאילָאּפ יד .טעטש ערעדנא ןיא ךיוא ןוא ָאטעג םעד ץוחמ

 ,,שירא, ןעזענסיוא ץלא טָאה ףיוא-ןביוא .ןטסנידראפ יד וצ םיפתוש

 טימ ןרָאװעג טריפענ סָאמ רעסיורג א ןיא ?דנאה רעד זיא שיטקאפ רעבָא

 ןרעדנווואב ייז זא ,ןנָאז ןנעלפ ןקאילַאּפ .תורוחס עשידיי ןוא טלענ שידיי

 ן-ָאה ,ןעגנורעטש ןוא ןטייקירעװש עלא ףיוא טקוקענ טשינ סָאװ ,ןדיי יד

 .טייקיאעפ ןוא טייקטלאק טימ טייקיטעט רעייז טריפעגכרוד ךָאד ייז
 א " א

 !כעלגעוואבמוא ןשידיי ןופ "רעדנעהיורטרעבָא , רעשטייד רעד

 ןרירטספינימדא וצ טכער סָאד ןדיי עכעלטע ןבענענרעביא טָאה ןגעמראפ

 ןרָאװעג טלייטראפ ןענעז רעזייה עשיריי עלא .ָאטעג ןיא רעזייה עשידיי יד

 "עג טָאה "רעדנעהיורטרענָא , רעד עכלעוו ,ןדיי 68 א ןופ טנעה יד ןיא

 ."טפעשעג ןעייטשראפ , סָאװ ,ןשטנעמ ראפ טנעק

 "ימדא ןייז רעטנוא ןעמוקאב טָאה רענערבנליוק ןאמרעגנוי רעד

 ןריפוצסיורא עיסעצנָאק יד ךיוא ןֹוא רעזייה עטסנעש יד עיצארטסינ

 עשידיי עקירעביא עלא ןענעז ראפרעד ,ָאטעג ןיא ףייה עלא ןופ טסימ סָאד

 .לָאצּפָא ןכעלשדוח א ןלָאצ וצ םיא ןעוועג ןעגנווװוצעג ןרָאטארטסינימדא

 "סינימדא םיא ךרוד יד ןופ םענייא ןיא ָארויב ןייז טנדרָאעגנייא טָאה רע

 -הריד סָאד טְלָאצעג ךעלטקניפ ןבָאה ןרָאטאקָאל עלא ןוא רעזייה עטרירט

 ,!צונאב ייז סָאװ ןלאנאק יד ראפ ,רעסאוו ראפ ,ןעגנוניווװו יד ראפ טלענ

 .ףייה יד ןיא ןנעלעג דימת זיא סע שטָאכ ,טסימ סָאד ןריפסיורא ראפ
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 וָא כָאמ םנעש ט ןברוה

 טנדרָאעגנייא ןבָאה ןרָאטארטסינימדא עשידיי ערעדנא יד ךיוא

 -ניירא טייצ רעקירעהעג רעד וצ טזומענ ןבָאה ןדיי ןיהּוװ ,סָארויב ערעייז

 ןסָאלפעגניירא רדסכ םָארטש-דלָאג א יו זיא סָאװ ,טלעג-הריד סָאד ןגָארט

 ןעייטשראפ ןרָאטארטסינימדא עשידיי יד ."רעדנעהיורט , ןשטייד םוצ

 םידדצ יד ןופ רענייק זא ,ףעש ןשטייד רעייז ןטעבראאב וצ יוזא ןיוש

 ןזומ רעבָא ראפרעד .ןטסנידראפ יד ףיוא ןנָאלקאב וצ ןבָאה טשינ ךיז לָאז

 ,ךאד םעד ןטכירראפ לָאז ןעמ ,תושקב טימ ןפיולכָאנ רדסכ ןרָאטאקָאל יד

 ,טיפוס םעד ןטכירראפ לָאז ןעמ ,גנוניווו רעד ןיא ןיירא טנגער סע לייוו

 -ימדא יד רעבָא ,ּפעק יד ףיוא ןלאפּפָארא לָאז רע ,הנכס א טָארד סע לייוו

 ,ףעש ןשטייד א ןבָאה ייז ,ץראה םוצ סָאד טשינ ךיז ןעמענ ןרָאטארטסינ

 רעדעי ,טשינ ארומ ןייק םענייק ראפ ןבָאה ייז ןוא ייז טציש רעכלעוו

 רעזייה עשידיי יד ןוא הריד ןייז ןטכירראפ ןיילא ל?ייוורעד זומ רָאטאקָאל

 .טקיסעלכאנראפ רעמ ץלא לָאמא סָאװ םורא יוזא ןרעוו

2:041 

 ייצילַאּפ עשידיי

 -ונראפ ךיז בייהנָא ןיא ןבָאה עכלעוו ,"רענעמסגנונדרָא , עשידיי יד

 טרעטיירבעגסיוא זייווכעלסיב ןבָאה ,גנונעוואב-ןסאג יד ןטיהּפָא טימ ןעמ

 ןשטייד יד ראפ טעברא רעד וצ ןדיי טּפאכעג ןבָאה ייז .טייקיטעט רעייז

 אב עשידיי יד .ןדיי וצ רעגנערטש ןרָאװעגנ לָאמא סָאװ ןענעז ייז ןוא

 ןופ טייקיטעט רעד טימ ןדירפוצ ןעוועג תליחת זיא עכלעוו ,גנורעקלעפ

 עשידיי יד זא ,טקרעמאב רערָאלק לָאמא סָאװ טָאה ,"רענעמסגנונדרַא , יד

 יד ךרוח ןרָאװעג ןברָאדראפ ןוא טקעטשעגנָא ןענעז "טיילסגנונדרָא;,

 .ןרעדנע ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןדיי-רעדירב ערעייז וצ ןָאט רעד .ןשטייד

 םוצ ןסאּפוצ טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי ערעסעב לייט א

 "נייא זיא סע טניז .סנטסָאּפ ערעייז ןופ טגָאזענּפָא ךיז ןבָאה ,סרוק םעיינ

 ןביֹוהעגנֶא גנורעקלעפאב עשידיי יד טָאה ,ָאטעג סָאד ןרָאװעג טריפענ

 יר ןענעז ףֹוס לכ ףוס ."ייצילַאּפ עשידיי, --- ?טסנידסגנונדרָא , יד ןפור

 -עלעג רעדעי ייב ןבָאה ייז זא ,וצרעד ןעגנאגרעד "ןטנאיצילָאּפ עשידיי,

 .ּפעק עשידיי רעביא ךעלעקעטש ענעמונ ערעייז ןלאפ טזָאלעג טייהננ
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 א ג א וו ה מ ? ש

 ,רעטסלאג רעה רעד ,ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טנאדנאמָאק רעד

 ןוא דנאב-ריציפא רעסייוו א טימ טיינעגמורא ,לטיה א ןוטעגנָא ךיז טָאה

 ,רעדעל טימ טיינעגמורא ןעוועג ןענעז ןזיוה ענייז .ךעלדנרעטש עסייוו ריפ

 -עגסיוא ןעוועג ןענעז לוויטש עשיריציפָא עכיוה יד ,רעטייר ןגָארט סע יוװ

 דימת רע טָאה טנאה רעטכער רעד ןיא ,טריקאל יװ ץנאלג א ףיוא טצוּפ

 א טירט רָאּפ עדעי ךָאנ טָאה רע רעכלעוו טימ ,טורציּפש א ןגָארטעג

 טרעהענ סאנ ןיא טָאה ןעמ ןעו .לוויטש ןייז ןיא ןוטענ פאלק ןטסעפ

 רעד ןופ רעריפנָא רעד זא ,טסּוװעג ןיוש ןעמ טָאה ,קאנק םעד ךיז רעטניה

 ,טייג ייצילַאּפ רעשיריי

 ןייז סלא ןרָאװעג טמיטשאב זיא ,טניירפ ןייז ,לעניצאק טאקַאוװדא

 עסייוו יירד טימ לטיה:ייצילַאּפ א ןעמוקאב טָאה רע .ראטערקעפדלארענעג

 .ךעלדנרעטשי-ריציפא

 ראפ טמיטשאב ענייז טניירפ ערעדנא ךָאנ טָאה טנאדנאמָאק רעד

 .לעטשנעמאזוצ-ייצילַאּפ ןצנאנ םעד טריזינאגרַא ןוא ,ןריציפָאדייצילָאּכ

 טנַאדנאמָאק -ייצילַאּפ רעשידיי רעד טָאה ,קיטראפ ןעוועג זיא ץלא ןעוו

 ןשטנעמ ענייז ןעמונעגנעמאזוצ טכאמ רעשטייד רעד ןֹופ ?לעפאב ןפיוא

 רעד .טכאמ רעשטייד רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ראפ טריטנעזערּפ ךיז ןוא

 -ַאֹּפ ןשידיי םוצ ןוטעג ?לכיימש א טָאה ריציפָא-עירעמראדנאשז רעשטייד

 רע טָאה ןאד ,ןטייווצ םוצ ריִציפֶא ןייא יו טשרמולכ ,טנַאדנַאמָאקײיציל

 ןא טימ ,ןריציפא עשטייד ערעדנא יד ,ןגעלָאק ענייז וצ ןוטעג קניוו א

 ךיז ענימ רעטסנרע ןא טימ דלאב ןוא ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש שינָאריא

 -טקניּפ ןזומ ייז זא ,טגָאזעגנָא ייז ןוא ייצילַאּפ רעשידיי רעד וצ טדנעוועג

 ןוא ןבעגעגוצ רע טָאה ,"טשינ ביוא, .ןלעפאב ענייז עלא ןריפסיוא ךעל

 םוצ טקוקעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,ןאמרָאּפַאטשעג א ףיוא ייברעד ןזיוועגנָא

 טימ ךיז לטיה ןפיוא ּפָאקןטױט םעד טימ רעה רעד טעװ , ,לקַאטקעּפס

 ."טָאטש ןיא ןדיי עלא טימ ןוא ןעמענראפ ךייא

 ןייק ןיא טשינ לקַאטקעּפס םעד ןופ קעווא ןזיא ייצילַאּפ עשידיי יד

 טרעטשעג טשינ ייז סָאד טָאה ךָאד רעבָא ,גנומיטש רענעביוהעג רָאג

 סָאד יו שינעעשעג רעקיטכיוו רעד דובכל גנולייווראפ א ןענעדרָאוצנייא

 טעילוהעג ןוא ןעקנורטעג ןבָאה ייז ןוא ,"ייצילאּפ עשידיי , א ןריזינאגרָא

 .ןיירא טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב
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 אזא כא םנעשט ןברו ה

 רענייא .ןטאיראסימָאק-ייצילָאּפ ייווצ ןרָאװעג טנפעעג ןענעז סע
 רעטסלאג טנאדנאמָאק ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עעלא רעטשרע רעד ןיא
 ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא סאג-עשזאק רעד ןיא רעטייווצ רעד ןוא ןיילא
 וצ טכער סָאד טאהעג ןבָאה ןדיי ןעוו ,ןעהעש יד ןיא .יודנאל עשטיא
 גנעגסיורא עלא ייב ןענאטשעג ייצילָאּפ יד זיא ,ןסאג-ָאטעג יד ןיא ןייג
 ןיא ןענעז ןעניישריסאּפ יד יצ ,טרילָארטנָאק ןוא ןצינערגדָאטעג יד ןופ

 ןריפ טשינ הלילח ןלָאז ןדיי זא ,ןבעגעג גנוטכא ךיוא ןבָאה ייז .גנונעדרַא

 ןוא טסנרע קראטש טמא רעייז ןעמונעג ןבָאה ייז .סאנ ןיא לדנאה ןייק

 ענעמוג ערעייז טימ וליפא קידננָאלש ,רעלדנעה עמירָא יד טגָאיעגכָאנ

 טריפענגפיוא ךיז טָאה ןטנאיציִלַאּפ לייט רעניילק א ןיולב .ךעלעקעטש

 .ןשטנעמ עטנָאלּפעג יד ֹוצ דיילטימ טימ ןוא ךעלטנרָא

 טימ סעטסיל טקישעגרעביא טּפָא טָאה טמא-טעברא רעשידיי רעד

 -ננאווצ רעד וצ טלעטשענוצ טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ןופ ןעמענ

 ייז ,טכאנייב ןשטנעמ יד ןלאפאב ייצילָאּפ עשידיי יד טנעלפ ,טעברא

 -אסימָאק רעייז ןופ רעלעק ןיא ןצעזנייא ייז ןוא ןטעב יד ןופ ןעמענסיורא

 יד וצ ןרָאװעג טריפענּפָא ןשטנעמ עקיזָאד יד ןענעז סנגרָאמוצ .טאיר

 .ןטעברא עטסגרע

 םעד טרעדָאפענפיוא טָאה "טפאשטריוורעסאוו, עמריפ עשטייד יד

 לטעטש םעד ןיא רעטעברא עשידיי ריא ראפ ןריברעוו וצ טמא-טעברא

 ,רעטעברא ךס א טפראדאב טָאה עמריפ יד .אקסמָאדאר זיירק ,"?עדינ,

 -נוגנידאב-טעברא יד לייוו ,ןרָאפ טלָאװענ טשינ ןיהא טָאה רענייק רעבָא

 ןטעברא ןוא ןייטש טזומעג טָאה ןעמ ; ךעלגערטרעדמוא ןעוועג ןענעז ןענ

 זיא ןפָאלש וצ טרָא ןייק ןוא טכעלש ןעוועג זיא ןסע סָאד ,רעסאוו ןיא

 ןעלטימ עלא טדנעוװעגנָא טָאה ,טנַאקעג רָאנ טָאה סע רעװ .ןעוועג טשינ

 -עגנוי ךס א טרעדָאפענפיוא טָאה טמא-טעברא רעד .ןיחא ןרָאפ וצ טשינ

 -קעווא ןופ ןימרעט רעד ןעוו ןוא ,טעברא רעד וצ ןלעטשוצוצ ךיז טייל

 טשינ ךיז ןבָאה ךס א זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה ,ןעמוקעג זיא ןרָאפ

 סע ןעוו ,לָאמ סעדעי רעבירעד טנעלפ ייצילָאּפ עשידיי יד .טלעטשענוצ

 רעירפ געט עכעלטע טימ ,עּפורג א ןקישוצקעווא ןעוועג טמיטשאב ןיא

 ערעכייר יד .טריטסערא ןטלאה ייז ןוא סאג ןיא ןשטנעמ עגנוי ןּפאכ
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 א ג א וו ה 8 ? שש

 טפראדאב רימת טָאה רעכלעוו ,"טאר-ןדוי, םייב ןפיוקסיוא ךיז ןנעלפ

 ,טעברא ףיוא ןרָאװעג טקישעגקעווא ןענעז עמירָא יד זיולב ןוא טלענ ןבָאה

 "ייד ןֹופ ןעגנורעדָאפפיוא ןעמוקאב טּפָא טגעלפ טמא-טעברא רעד

 טגעלפ טלָאמעד .רעטעברא ןלעטשוצוצ טכאמ רעד ןופ רעדָא סעמריפ עשט

 ןכאמראפ ,ןסאג ןסילשּפָא ,געיעג ףיוא ןזָאלסיורא ךיז ייצילָאּפ עשידיי יד

 לָאצ עטרעדָאפענ יד ןביירטפיונוצ ךעלעקעטש ענעמונ יד טימ ןוא ןרעיוט

 .רעצעלּפטעברא עשטייד יד ףיוא ןלעטשוצ יז ןוא ןשטנעמ

 -ולָאּפ רעשידיי רעד טימ ןצונאב ךיוא ךיז טגעלפ "טאר-ןדוי, רעד

 ,רעלָאצ-רעייטש עכעלטקניּפ טשינ ייב ןרעייטש יד ןענָאמוצנייא ףיוא ייצ

 "טאר-ןדויג רעד ןוא ןלָאצ טנַאקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ייב רעדָא

 ןופ יירפ ןענעז סָאװ ,עמירַא ראפ ןענעכערראפ טלָאװעג טשינ ייז טָאה

 -ייב ןלאפאב ייצילָאּפ עשידיי יד טנעלפ ןשטנעמ עכלעזא ךיוא .ןרעייטש

 -ויַציִלֶאּפ יד ןיא ייז ןעננערב ןוא סרענעלעג יד ןופ ןעמענסיורא ,טכאנ

 ןבָאה סעילימאפ ערעייז זיב ,גנאל יוזא ןציז ייז ןנעלפ טרָאד .סרעלעק

 ךיז ןבָאה סע ביוא ."טאר-ןדוי, ןיא סעמוס עטרעדָאפעג יד ןגָארטעגניירא

 -רעייטש יד טקידיילרעד טשינ ץלא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,"םינשקע , ןענופעג

 טָאה סָאד ביוא ."ןכאמ רעכייוו, ּפעלק ךרוד ייז ןעמ טגעלפ ,תונובשח

 -יא טמעשעג טשינ "טאר-ןדוי, רעזדנוא ךיז טָאה ,ןפלָאהעג טשינ ךיוא

 עכלעוו ,ײצילַאּפ רעשטייד רעד ןופ טנעה יד ןיא ןשטנעמ יד ןבעגוצרעב

 .ןבעגעג הצע ןא "םינשקע , יד טימ ןיוש ךיז טָאה

 ייֵציִלֶאַּפ רעשידיי רעד טימ טצונאב ךיז טָאה ָאּפאטשעג יד ךיוא

 יד ןיא ןעמוקאב טלָאװעג טָאה יז עכלעוו ,ןשטנעמ ןעניפעגסיוא םייב

 רעשידיי רעד וצ גנורעדָאפפיוא ןא טימ ןדנעוו ךיז טנעלפ יז ,ןיירא טנעה

 טָאה יײצילָאּפ עשידיי יד ןוא ןענָאזרעּפ עטכוזעג יד ןלעטשוצוצ יײצילַאּפ

 .לעפאב-ָאּפאטשעג םעד ןריפוצסיוא ןעלטימ עלא טדנעוועגנָא ןיוש

 -וצרעדנאנופ טאהעג ייצילָאּפ עשידיי יד טָאה טעברא עלעיצעּפס א

 -עגפיונוצ ןענעז ןשטנעמ טנזיוט ןצרעפ .ןסאג יד ןופ ןשטנעמ יד ןביירט

 ןטלאהעג טָאה ָאטעג סָאד .ןסאג עכעלטע ןופ חטש א ףיוא ןרָאװעג ןבירט

 -ייבראפ יד .רעטעמ טרעדנוה ריפ וצ טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא

 -ראפ-רעמוז יד ןיא ןוא ןרעדנא ןָא רענייא ןסיוטשעגנָא ךיז ןבָאה רעייג

 סיורא ןוא טעברא רעד ןופ ןעמוקענקירוצ ןענעז רעטעברא יד ןעוו ,ןטכאנ
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 וזָא כָאט סגעש ט ןברוהח

 ןיא ןציזנייא קידנענעק טשינ ,ןעמעטעוצּפָא רעיירפ לסיבא ידכ ,סאג ןיא

 ןענעז ,סעילימאפ עכעלטע וצ טניווװעג ןבָאה סע ּוװ ,ךעלביטש עניילק יד

 ךיז ןלָאז ייז ידכ ,ךעלסענירעטניה יד ןיא ןרָאװעג ןבירטראפ קירוצ ייז

 -עג םאזקרעמפיוא קידנעטש ןבָאה ןשטייד יד .ןגיוא יד ןיא ןפראוו טשינ

 ליפוצ ךיז ןעיירד ןדיי יד זא ,ייצילָאּפ יד ןוא "טאר-ןדוי, םעד טכאמ

 ןרָאװעג ןיא ןביירטרעדנאנופ סָאד ןעוו .ָאטעג ןופ ןסאג יד ןיא םורא

 ?טימ א ןענופעג ייצילָאּפ יד טָאה ,געט-רעמוז יד ןיא רקיעב ,רעווש

 ןטאיראסימָאקײיצילַאּפ יד ןיא ןעמונראפ עקידנריצאּפש יד טָאה יז .וצרעד

 עסיוועג ןיא רעדָא ןאב רעד וצ טריפעגּפָא זיײװסעּפורג טרָאד ןופ ןוא

 .טכאנ עצנאג א ןענָאגאוו יד ןופ ןליוק ןדָאלסיוא םוצ ןקירבאפ

 יד ןופ ןביירטרעדנאנופ סָאד ןעמוקעגנָא ןיא רעווש סרעדנוזאב

 -כא ?עיצעּפס ןשטייד יד ןנעלפ געט ייווצ יד ןיא .קיטנוז ןוא תבש ןסאנ

 ָאטיואטסאל א טלעטשענקעוװא רעבירעד טָאה ייצילָאּפ יד .ןבענ גנוט

 וצ טריפענקעווא ייז ךָאנרעד ,עקידנריצאּפש יד טּפאכעגפיוא ןיהא ןוא

 ,וצרעד טריפרעד טָאה סָאד .םישובלמ עקידבוטמוי יד ןיא טעברא רעד

 יד רעביא ןייג וצ ןטימעגסיוא ןטייקכעלגעמ עלא טימ ןבָאה ןשטנעמ זא

 טרָאד ןעגנוווצעג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ יד ,ָאטעג ןֹופ ןסאג-טּפיוה

 טקרעמאבמוא ןוא לענש ךיז ןגעלפ ,טניווועג טרָאד ןבָאה ייז ?ייוו ,,ןייג וצ

 .םייהא ךיז וצ ןענעבננכרוד

 .טמאיגנוניווו ןכרוד ךיוא ןרָאװענ טצונאב ןיא ייצילָאּפ עשידיי יד

 -רעבירא ךיז גנורעדָאפפיוא ןא ןבעגענסיורא ןצעמע טָאה טמא רעד ביוא

 טריפעגסיוא טשינ סָאד טָאה רענעי ןוא טרָא רעדנא ןא ףיוא ןביילקוצ

 טלייטעג קירעהעג יװ טשינ ךיז טָאה רעצעמע ביוא רעדָא ,ןימרעט םוצ

 ייצילַאּפ עשידיי יד טָאה ,ןטייווצ א טימ בוטש ןייז ןיא ?קניוו א טימ

 ,טרינעוורעטניא

 -עג ךיז ןוא טעברא ריא טריפענסיוא ייצילָאּפ עשידיי יד טָאה יוזא

 א ןיא ןעגנאגעגמורא קידנעטש זיא רעריּפנָא רעד .רעכיז ןוא טסעפ טליפ

 -רַאסימָאקייצילָאּפ יד ןיא .רעטכינ ןעוועג ןטלעז זיא ןוא גנומיטש רעטוג

 ןדיי יװ ךיילג ,טמא-יצילַאּפ ןתמא ןא ןיא יװ ןעזענסיוא טָאה ןטאי
 ךיז טָאה גָאט ןסיוועג א ןיא רעבָא .עימָאנָאטױא טאהעג ןיוש ןטפָאװ
 -ַאַּפ רעשידיי רעד ןופ רעריפנָא עלא ןזא ,העידי א ַאטעג ןיא טיירּפשראפ
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 א ג א װ ה מ ? ּש

 טעבראדגנאווצ ףיוא ןרָאװעג טריפענגקעווא ןוא טריטסערא ןענעז ייציל

 .ייסָאש ןפיוא ןטעברא ייז ּוװ ,טמא-ריטראווק ןשטייד ןיא

 ,ןעז וצ טמא-ריטראווק םוצ זָאל א ןוטענ ךיז טָאה םלוע רעפיורג א

 ןטעברא ,טעברא-גנאווצ וצ ןדיי ןבירטעג טציא זיב ןבָאה סָאװ יד יו

 ךכ א טלמאזראפ ךיז ןבָאה טמא-ריטראווק ןופ ןאקראּפ םייב ,ןיילא טציא

 .לקאטקעּפס םוצ טקוקענוצ ךיז ןוא ןשטנעמ

 רעשידיי רעד ןופ רעריפנָא יד סָאװראפ ,טסּוװװענ טשינ טָאה רענייק

 ןענעז ייז .ןשטייד יד ייב ןח םעד ןריולראפ גנילצולּפ ןבָאה ייצילַאּפ

 -ענ .ןכָאװ עכעלטע טעבראיגנאווצ רעד ייב טמא-ריטראווק ןיא ןבילבראפ

 םעד דצמ ןעגנואימאב עסיורג ךָאנ .ןקאראב ענרעצליה ןיא ייז ןבָאה טניווװ

 ןטמא ערעייז ףיוא רעבָא ,ןרָאװעג טזָאלעגיירפ ייז ןענעז "טאר-ןדוי,

 ,טרעקענקירוצ טשינ ןיוש ייז ןבָאה

 ןטאיראסימאק עשידיי ייווצ יד ןופ גנוריפנָא יד ןבָאה ןשטייד יד

 עשיליוּפ יד .יײצילַאּפ רעד ןופ ןריציפָארעטנוא עשיליוּפ ייווצ ןבעגעגרעביא

 ייוצ ךרוד "טאר-ןדוי, ןטימס טקאטנָאק ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה רעריפנָא

 .רענעמ-סננודניבראפ סלא ןדיז

1 24 

 ...רעטייוו טייג ןבעל סָאד

 טלייטענוצ ךיוא זיא קירב-ךאב רעד וצ זיב עעלא עטשרע סאנ יד

 עסיורג ךרוד ןרָאװעגנ טלעוּפעגסיױא זיא עקיזָאד סָאד .ָאטעג םוצ ןרָאװעג

 -טנאקאב עלא קעווצ םעד וצ ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענעז סע .ןעננואימאב

 עשידיי עטסעב יד ,"טאר-ןדוי, רעד .ןשטייד עכיירסולפנייא טימ ןטפאשי

 ,טנָאקעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןוטעג ןבָאה ןדיי ערעדנא ךָאנ ןוא רעקרעװטנַאה

 ןיא סָאד ?ייוו ,אטעג ןיא ןרעוו ןסָאלשעגנייא לָאז עעלא עטשרע יד זא

 -אב עקיצנייא יד ןעוועג זיא סע .טייקיטכיוו סיורג ןופ ןעוועג ןדיי ראפ

 עכלעוו ,רעזייה ערעסערג ןעוועג ןענעז סע ּוװ ,ָאטעג ןיא סאג עמעווק

 ָאד ןענעז תוריד יד ךיוא .ןרָאטאקָאל ךס א ןעמענפיוא טנָאקענ ןבָאה

 סָאד טעוװ עעלא רעטשרע רעד ןָא זא ,טסּוװענ ןבָאה ןדיי .ערעפעב ןעוועג
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 וו ָא כָאטסנעש ט ןברוהח

 -:עצ רעד ןענופעג ךיז טָאה סאג רעקיזָאד רעד ןיא .םיִרָא רעייז ןייז ָאטעג

 ץוחמ ןביילב ןעוועג לָאז עעלא עטשרע יד ןעוו .לדנאה ןשידיי ןופ רעט

 -ראפ ןשידיי םעד ןופ לטירד ייווצ ןרָאװעג ןדנווושראפ טלָאװ ,ָאטעג םעד

 םעד טימ גנוטלאווראפ-טָאטש עשיליוּפ יד ןוא םירחוס עשיליוּפ יד .ןגעמ

 יד ןעמוקאב טשינ ןלָאז רימ זא ,ץלא ןוטעג ןבָאה שארב רעטסיימרעגריב

 ןיא ןײרּפ ןכיוה רעייז א ראפ ןוא ןעננואימאב עסיורג ךָאנ רעבָא .עעלא

 ,ןעלווָאט עלעג יד ןוא ָאטעג םוצ טלייטעגוצ ןרָאװעג סאג עקיזָאד יד

 ןרָאװעג ןבָארנגעגנייא ןענעז ,ץענערג-ָאטעג יד טנכייצאב ןבָאה עכלעוז

 .טקידנעעג ךיז טָאה עעלא עטשרע יד ּווװ ,טרָאד ןטייז עדייב ףיֹוא

 םעד ןנָארטעג טָאה סָאװ ,עעלא רעטשרע רעד ןופ זיוה עטצעל סָאד

 וצ טרעהענ טָאה סע .ןרָאװעגנ טלייטענוצ טשינ ָאטענ םוצ זיא ,14 רעמונ

 ןיא םינינב עטסנעש יד וצ טרעהעג טָאה זיוה סָאד .טייז רעשירא רעד

 טימ גנעגניירא עטיירב ןוא עסיורג טנָאמראפ טָאה סע .טָאטש רעזדנוא

 עסיורג טימ ןעננוניוו עקינוז ןוא עסיורג ,ענייש ; ּפערט ענרָאמראמ

 ,רעמיטנגייא-זיוה רעד .ןטייקכעלמעווקאב ערעדנא ןוא ןענָאקלאב-ןָאטעב

 םוצ ןרָאװעג ןפורעג זיא ,עקנארפ רוטרא רעינישזניא ,שטייד-סקלָאפ א

 ,זיוה ןייז ןיא זא ,ןרָאװעג טרעלקרעד םיא זיא סע ּוװ ,ןאמטּפיוה-טאטש

 .רעקרעוטנאה עשידיי 28 ןעניווװ ןלעוו ,ָאטעג םייב טראה טייטש סָאװ

 ןענעז טרָאד לייוו ,ראפרעד רעקרעווטנאה יד ראפ טסאּפענוצ ןזיא זיוה סָאד

 עשטייד יד ראפ ןסאּפ סָאװ ,ןעגנוניווװ ןוא גנעגניירא עקירעהעג יד ןאהראפ

 זיוה סָאד .רעסרעווטנאה עשידיי יד ןכוזאב רעטייוו ןלעוו סָאװ ,ןטנעילק

 רעייז ףיוא ןוא ןרָאטאקַאל עשיליוּפ יד ןופ טקינײרענּפָא ןרָאװעגנ זיא

 .רעקרעווטנאה עשידיי יד ןגיוצעגניירא טרָאד ךיז ןבָאה טרָא

 טָאה ָאטעג סָאד ןעוו ,"ןרעטסָא, בוט םוי ןשטייד םעד ךָאנ דלאב

 -עג טריפענרעבירא ןיא ,דנאטשוצ ןשינארט ןייז ןיא ןענופעג ןיוש ךיז

 יד עכלעוו ייב ,רעקרעווטנאה 22 יד ןופ ןכאז עלא טימ ?בעמ סָאד ןרָאוז

 ערעייז ןסאּפ וצ ןעלניּפש עסיורג יד .ןעמונעגוצ טשינרָאג ןבָאה ןשטייד

 ןלָאז ןשטייד יד ידכ ,ןבילבראפ ןענעז ןציז םוצ ןלעטָאפ יד ןוא רעדיילק

 .םעווקאב ןבָאה רעקרעווטנאה ןשידיי םיינ ךיוא

 עשידיי יד ןוא טעברא טגנאלראפ דלאב ןבָאה ןטנעילק עשטייד יד
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 א ג א וװ ה 6 ? ׂש

 ענייש עיינ יד ןיא טלעטשעגנדירפוצ רעטייוו ייז ןבָאה רעקרעווטנאה

 | .ןעגנוניווו

 -טָאטש רעד ןופ ןעמוקאב טָאה טאטשקרעוו א ןופ רעטסיימ רעדעי

 טכעלנעמרעד םיא טָאה סָאװ ,ןיישריסאּפ ןקירעהעג א טפאשנאמטּפיוה

 -אב ןבָאה סרעטסיימ יד לייוו ,טָאטש רעצנאג רעד ןיא ןגעוואב וצ ךיז

 גנאלראפ רעייז ףיוא ןעגנוניוו ערעייז ןיא ןטנעילק יד ןכוזאב טפראד

 זיוה-רעקרעװטנאה ןופ רעניווונייא עשידיי יד .רעדיילק יד ןטסעמ וצ

 ןעמוקאב ןבָאה ,טעבראעג ָאד ןבָאה עכלעוו ,ןלעזעג-רעטעברא יד ןוא

 .קירוצ ןוא ָאטעג ןיא ןייג וצ טביולרעד ןבָאה עכלעוו ,ןענײשריסַאּפ

 רעייז ָאד ךיז ןבָאה 14 רעמונ עעלא זיוה םעד ןופ רעקרעווטנאה יד

 ןשטייד ץוח .טבעלעג טוג קיסעמסינטלעהראפ ןוא טנדרָאעגנייא םעווקאב

 ןבָאה סָאװ ,ןטנעילק עשילױוּפ ןעמוקעגניירא ךיוא זיוה םעד ןיא ןענעז

 עקיזָאד יד ייב .רעקרעווטנאה עשידיי עטסעב יד ייב ןוטעגנָא ןרעג ךיז

 .ןזיירּפ עטוג ןעמונעג רעקרעווטנאה יד ןבָאה ןטנעילס

 יד טיס טפאשטנאקאב רעייז טצונענסיוא ןבָאה רעקרעווטנאה יד

 ןיא ןלאפעגניירא ןענעז סָאװ ,ןדיי ענלצנייא ןפלעהוצסיורא ידכ ,ןשטייד

 -עטארעגּפָא ןדיי םורא יוזא ןענעז טפָא רָאג .טכאמ רעד ייב ןטייקירעוװש

 ןדירפוצ ןעוועג ןענעז ָאטעג ןיא ןדיי יד .ָאּפאטשעג רעד ןופ ןרָאװעג טעוו

 .14 רעמונ עעלא ףיוא זיוה-רעקרעווטנאה םעד טימ

 ןבָאה עכלעוו ,ןקירבַאפ-ליטסקעט עניה יד ןופ ןרָאטקעריד עשטייד

 סרעדיינש ןיא טקיטיינעג ךיז ןבָאה ,זיוה םעד ןיא טדיילקעג ךיוא ךיז

 טָאה ןעמ ;ףָאטש-ריּפאּפ ןופ גנודיילק-ךעיורפ ןוא רענעמ ןעיינוצפיוא

 -רעדנאנופ ןענעז עכלעוו ,תורוחס ןעמוכס עסיורג טלעטשעגוצ רעבירעד

 רעטעּפש .ָאטעג ןיא סרעדיינש עשיריי עמירָא יד ןשיווצ ןרָאװעג טלייטעגנ

 טנידראפ ןוא טעברא רעד וצ ןעמונעג ךיז סרעדיינש-טשינ ךיוא ןבָאה

 ,ןדיי רעטרעדנוה טקיטפעשאב ךיז ןבָאה טעברא רעד טימ .הנויח ףיוא

 טשינ ןוא סטונ ןוא בָאה ץנאנ רעייז טפיוקראפ טאהעג ןיוש ןבָאה עכלעוו

 .ןבעל ֹוצ ןעלטימ םוש ןייק טאהעגנ
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 המחלמ עיינ יד

 רעד ןיא טעּפש ןיב גָאטראפ ןֹופ רימ ןבָאה 1941 ינוי ןטס22 ןיא

 רעד ןיא ןעגנודָאל-רעוװװענ טימ סָאטיױוא רעטנזיוט ןעיצייבראפ ןעזענ טכאנ

 -ענ טלעטשעגנייא זיא עכלעוו ,ץענערג רעשיסור-שטייד רעד וצ גנוטכיר

 .1939 ןיא ןרָאװ

 ןכָארבעגסיױא טָאה סע זא ,העידי א ןענישרעד זיא עסערּפ רעד ןיא

 ןכאווש םעד ןֹוא ךייר ןשטייד ןקראטש ןוא ןסיורג םעד ןשיװצ המחלמ א

 ןוא טלעװ רעד ןופ ןדיי עלא ןרעהעג סע ןכלעוו וצ ,םזינומָאק ןשיסור

 .ןלוּפ ןופ רימ ךיוא אליממ

 המחלמ יד טליפרעד ןפוא ןלעיצעּפס א ףיוא דלאב עקאט ןבָאה רימ

 -סיואהמחלמ ןכָאנ געט עכעלטע ןיא ;דנאלסור ןוא דנאלשטייד ןשיווצ

 טיול קידנכוז ,ןעגנוניווו עשידיי ןלאפאב טכאנייב ָאּפאטשעג יד זיא ךורב

 המחלמ רעד ראפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רעטסינער-ןעמענ ןטיירגעגוצ א

 ןיוש ןבָאה עטכוזעג יד ןופ ךס א .ןעייטראּפ עשיטסילאיצַאס וצ טרעהענ

 -אטשעג יד ,דנאלסור ןיא ןעוועג ןענעז רעדיוו ערעדנא ,טבעלעג טשינ גנאל

 ,ןעמענ יד ףיוא ןעוועג קדקדמ קראטש יוזא טשינ רעבָא ןבָאה טיילדָאּפ

 -אפאב רעד ןיא ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז סָאוװ ,םענייא ןדעי טריטסערא רָאנ

 טריטסערא ןפוא אזא ףיוא ןענעז ןשטנעמ רעטרעדנוה .גנוניווו רענעל

 טָאה ןשטנעמ לָאצ ערעסערג א ןעלמאזפיונוצ ןכָאנ .נעט ענעי ןיא ןרָאװענ

 .םישטנעיוושָא ןייק טקישעגקעווא עלא ןעמ

 ,ןטאקאלּפ עסיורג ָאטעג ןיא ןרָאװעג טּפעלקעגרעדנאנופ ןענעז סע

 ןרעוו טריפעגנייבראפ ןלעוו סע זא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא סע עכלעוו ןיא

 -רעד טשינ ךיז רָאט רענייק עכלעוו וצ ,ענעגנאפעג עשיסור ןסאג יד ךרוד

 ךאז םוש ןייק ןעננאלרעד טשינ ,ןעיירשסיוא טשינ טרָאװ ןייק ,ןרעטנענ

 ןסָאשרעד טעװ ןייז רבוע םעד ףיוא טעװ סע רעוװ ןוא ,גראוונסע רעדָא

 ,טרָא ןפיוא ןרעוו

 רעד טימ ןעמוקנָא ןעזעג רימ ןבָאה געט עכעלטע ןופ ףיולראפ ןיא
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 א ג א װ ה 8 5 ש

 מימ טריפענטימ ןבָאה עכלעוו ,טייל-רעטילימ עשטייד סעּפורג עניילק ןאב
 ןעגנולײטּפָא עקיזָאד יד ןא ,ןרָאװעג טנאקאב ןיא סע .טניה עסיורג ךיז
 .ןעמוקנָא רעהא ןפראד עכלעוו ,ענעגנאפעג עשיסור יד ןכאוואב ןלעוז

 רעטנזיוט ןעמוקעגנָא ןאב רעד טימ ןענעז געט-רעמוז עסייה יד ןיא

 ןעגנאגעג ןענעז רעטילימ שישטייד ןעגנולײטּפָא עסיורג .ענעגנאפעג

 ָארט יד ףיֹוא רעייגייבראפ "עשירא , עלא קידנביירטפיונוצ ,סיוארָאפ

 ּוצ ןרָאװעג ןעגנווצעג ןענעז "רעירא, עקידנעייגייבראפ עלא .ןרַאוט

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגייבראפ זיא ענעגנאפעג עסאמ עסיורג יד זיב ,ןטראוו

 .ןסאג "עשירא, יד

 ןעמ ןעוו ,ןסאג-ָאטעג יד ןיא ןעזעגסיוא רעבָא טָאה שרעדנא רָאג

 שראמכרוד םעד ראפ .ענעגנאפעג עבלעז יד טריפעגכרוד ייז ךרוד טָאה

 -ידיי יד ןבירטראפ ןעננולײטּפָא-רעטילימ עשטייד ןבָאה ענעגנאפעג יד ןופ

 ןכַאלשראפ ןרָאװעג ןענעז ןרעיוט יד ,ןיירא רעזייה יד ןיא רעייגכרוד עש

 טרָאד ךיז טָאה סע כיוא ,ןיירא רעטסנעפ יד ןיא ןסָאשעג טָאה ןעמ ןוא

 יד ןענעז ,ָאטענ ןיא ןיירא ןענעז ענעננאפעג יד ןעוו .ןזיוואב רעצימע

 סע ,ןסָאלשראפ ןרעיוט יד ,טכאמראפ רעטסנעפ יד ,קידייל ןעוועג ןסאג

 ,טָאטש ענעברָאטשעגנסיוא ןא יוװ ןעזענסיוא טָאה

 עקינייא ןבָאה ,ןעגנאהרָאפ-רעטסנעפ יד רעטניה ןטלאהאב ,ךָאד

 ,ענעננאפעג יד ןופ דנאטשוצ ןכעלקערש םעד ןעזעג ןוא טקוקעגסיורא ןדיי

 -ראפ ןעזענסיוא ןבָאה ייז .ןעייר עננאל ןיא ןניוצענייבראפ ןבָאה סָאװ

 רעירפ טונימ עכעלטע טימ תעב ,ןסאנ יד ןיא טייקטסוּפ רעד ןופ טרעדננווװ

 "עג ייז ןבָאה סיפ יד ףיוא .ןסאנ עטבעלאב ךרוד ןעגנאגענכרוד ייז ןענעז

 -ענ קיכליה רענייטש יד ףיוא ןייג םייב ןבָאה סָאװ ,ךיש ענרעצליה ןגָארט

 -ראפ ןענעז ייז זא ,ןענעקרעד וצ ןעוועג זיא רעמינּפ ערעייז ףיוא .טּפאלק

 ןענעז עכאווש רֶאו ןוא עטשלחראפ יד .טרעננוהענסיוא ןוא טעװערָאה

 -רעד ןצנאנניא יד .ןעייר יד ןיא ןנעלָאק ערעייז ךרוד ןרָאװעגנ טריפעג

 טשינ זיא סע רעוו ןוא רענייטש יד ףיוא ןלאפעגרעדינא ןענעז עטּפעש

 יד ןופ סעבלָאק יד טימ ןנָאלשענ ןעמוקאב טָאה ,ןענאטשעגפיוא דלאב

 י"כָאנ ןענעז עכלעוו ,ןרופ ףיוא ןרָאװענ טרעדיילשענפיורא זיא ןוא ןסקיב

 .ןטניה ןופ ןרָאפעג

 -עננאפעג א ףיוא ןגירשעצ ננילצולּפ ךיז טָאה רענלעז רעשטייד א
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 1 11 4 3 ;ט סנע שט ןברוהח

 ןיא ךיש ענרעצליה יד ןגָארטעג ןוא סיוורָאב ןעגנאגעג זיא רעכלעוו ,םענ

 -נאפעג רעד ,ךיש יד ןוטוצנָא ןליופאב םיא טָאה רענלעז רעד .טנאה רעד

 -נווװראפ ענייז ףיוא ןזיוועגנָא טסעשז-נגנוקידייטראפ א טימ טָאה רענענ

 -נווצענ םענעגננאפעג םעד טָאה עבלָאק-סקיב רעד טימ פאלק א .סיפ עטעד

 .ךיש יד ןוטוצנָא ןעג

 א :ענעצס עקידננלַאפ טליּפשענּפָא ךיז טָאה רעטעּפכש עלייוו א

 ייוצ ןשיווצ גנאנכרוד ןלָאמש א ןיא ןטלאהאב ךיז טָאה סָאװו ,שטנעמ

 -ירא טָאה ,טקרעמאב םענייק ןופ טשינ זיא רע זא ,טניימעג ןוא רעזייה

 -ענלעז א ,גראוונסע טימ עלעקעּפ ןיילק א ענעגננאפעג יד וצ ןפרָאוװעגנרעב

 .טענגאב ןייז טימ ןכָאטשרעד םיא ןוא ןעזרעד סע טָאה רעבָא

28 

 טרעגנוה עסאטמ יד

 רעשידיי רעד ןופ עגאל יד זיא 1942-1941 ןופ רעטניוו ןיא

 ןיפ לייט רעטסערג רעד .רערעווש ךָאנ ןרָאװעג ָאטעג ןיא גנורעקלעפאב

 טאהעג טשינ טָאה ןוא טדיילקענ טכעלש ןעוועג זיא גנורעקלעפאב רעד

 ןענאטשעג ןענעז ןסאג יד ןיא .לפַאטראק ןוא ןליוק ןפיוק וצ ןעלטימ ןייק

 רענייק רעבָא ,תובדנ ןטעבעג ןוא טיילעמירַא עטעקאנ-בלאה רעטרעדנוה

 .טקוקעגמוא טשינ ייז ףיוא ךיז טָאה

 ןעוועג ןענעז סע .רערעווש א רעייז ןלאפעגנסיוא זיא רעטניוו רעד

 ןגעלפ רעטעברא ענעסירעגּפָא רעטנזיוט יד .יינש רעפיט ןוא טסערפ עסיורג

 ךרוד .רעצעלּפיטעברא ערעייז וצ ךיש ענרעצליה יד ןיא ןפיול גָאטראפ

 .בייל טעקאנ רעקיטש טקוקעגסיורא ןבָאה ערעייז םישובלמ ענעסירעצ יד

 רעטנוא געט עצנאג טעבראעג ןבָאה סָאװ ,ךָאנ רעדניק ,עכעלטננוי יד

 -כיט ענעסירעצ טימ ךעלּפעק ערעייז ןדנובראפ ןבָאה ,טניוו ןוא טסָארפ

 ןבילבראפ ןענעז עקידנטעברא יד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ ,ןרעטלע יד .ךעל

 .טרָאד טרירפעג ןוא טרעגנוהעג ןבָאה ייז ,סערָאנ יד ןיא םייה רעד ןיא

 ערעטסניפ ערעייז ףיוא ןשטנעמ עזָאלמייה יד ןסעזעג ןענעז ןליזא יד ןיא

 ןבָאה ןסאנ יד ןיא .סעטאמש ןוא קעז עטלא טימ טקעדענוצ ,סרענעלעג
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 א ג א וװ ה 8 ? שש

 לסיב םיִרֶא רעייז ףיוא םינוק ןייק ןעזעג טשינ ןוא טרירפעג רעלדנעה יד

 -ראפ ךרוד ןרָאװעג טנַאלּפעג ןוא טגָאיעג ךָאנ ייז ןענעז וצרעד ,הרוחפ

 עשידיי ןוא עשיליױוּפ ,עשטייד ,םירסומ עליוויצ ,רעגלָאפראפ ענעדיש

 .ייצילָאּפ

 וצ ידכ ,ןעגנוגנערטשנא עלא טכאמעג טָאה טעטימָאק-ףליה רעד

 טשינ זיא סע זא .סיורג יוזא ןעוועג זיא טיונ יד רעבָא ,טיונ יד ןרעדניל

 .ןפלעה וצ ןעמעלא ןעוועג ךעלנעמ

 ,רעזייה עשידיי יד ןלאפאב ןעמראדנאשז ןנעלפ טכענ יד ןיא

 טָאטש רעד רעטניה ןריפקעווא ןוא ןגָאלשעצ ייז ,רענעמ עלא ןעמענסיורא

 ןטלאהעג טרָאד ייז ןענעז גָאט ןצנאג א .יינש ןופ ןעייסָאש יד ןקינײרוצּפָא

 ,טרימ ןעמוקעגקירוצ ייז ןענעז טכאנייב טעּפש טשרע ןוא ןסע ןָא ןרָאװעגנ

 -ייב ןשטנעמ ןלאפאב סָאד .ענעגָאלשרעדינ ןוא עטקיטולבעצ ,עקירעגנוה

 א טרעיודעג יוזא טָאה יינש םעד ןקינייר וצ ייז ןּפעלשראפ ןוא טכאנ

 .רעטניוו ןצנאג

 סָאװ ,רעזייה יד :;תורצ עשירפ ןעמוקענרעטנוא ןענעז םעד ץוח

 ןלאפאב טכאנייב ןענעז ,ָאטעג ןופ ץענערג עמאס םייב ןענופעג ךיז ןבָאה

 יד ןבירטענסיורא ןבָאה עכלעוו ,ןעמראדנאשז עשטייד ךרוד ןרָאװעג

 ןוטוצנֶא ךיז ןזיואב םיוק טָאה ןעמ זא ,לענש יוזא רעניווונייא עשידיי

 יר ןסָאלשעגנייא ןפוא אזא ףיוא ןעמ טָאה סָאד .ןעמענטימ סעּפע ןוא

 -עלק ָאטעג סָאד ןוא טייז רעשירא רעד וצ רעזייה עטכאמעג "ןייר-ןדיי

 ,עזָאלמייה עיינ רעטרעדנוה ןעמוקעגוצ רעדיוו ןענעז סע .טכאמעג רענ

 ןיוש םעד ןיא ןדיי יד ןשיוװוצ ןשטעווקניירא טזומעג טָאה ןעמ עכלעוו

 עמירָא ןופ לטעצ רעיינ א ןעמוקוצ לָאמעלא טנעלפ סע .,ָאטעג ןגנע גונעג

 ןסיגרעד רדסכ טזומעג ןעמ טָאה לסעק-ךיק ןיא ןוא עקיטפרעדאבטיונ

 .רעמ רעסאוו רעטיל עכעלטע

 יזָאד יד ."זָאט , רעד טאהעג טָאה ףליה ןעגנערב ןיא קלח ןסיורגנ א

 -אב וָאכָאטסנעשט ןיא םעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,טפאשלעזענ עק

 ףליהוצ רעד טימ טכאמ רעד ייב טימאב ךיז טָאה ,רעניזאר רעוט ןטנאק

 עכעלטע ןענעדרַאוצנייא שינעביולרעד א ןעמוקאב וצ "טאדדןדוי, ןופ

 -ענ ךעלדנע זיא ןטייקירעווש ךס א ךָאנ .ָאטעג ןיא סעזערּפמיא רעטאעט

 -עגניירא ןבָאה עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא-רעטאעט יד ןריפוצכרוד ןעגנול
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 וו ַא כָאטסםנעש ט ןבוו ח

 ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטאמא .דנָאפ-ףליה םעד ראפ עמוס עסיוועג א טכארב
 ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא ןעמונעג לייטנָא ןבָאה ,רעטאעט טליּפשעג לָאמא
 ןטשימעג א טריזינאגרֶא טָאה טנגעג רענזױּפ ןופ ןזח רעזָאלמייה רער
 עמירָא יד ךיוא .גנאזעגיָאלָאס טימ ןענאמאלעמ עקילָאמא יד ןופ רָאב
 -עגניירא טָאה ןעמ .ןטערטעגפיוא ןענעז ןזיוה-םימותי ןופ רעדניק עשידיי
 גנוטאטשסיוא יד ןוא רעמענלייטנָא יד ןֹופ גנודיילק יד זא ,ימ ךס א טגייל
 סנטשרע .ןיירא רעטאעט ןיא ןסירעג ךיז ןבָאה ןדיי .רענעש סָאװ ןייז ןלָאז
 זיא סנטייווצ ןוא דנָאפ-ףליה םעד ראפ ןרעייטשטימ טלָאװענ רעדעי טָאה

 רֶאי יירד ןיוש ?ייוו ,עיצקארטא ןא שממ ןעוועג ָאטעג ןיא רעטאעט סָאד

 -אעט ןייק ,ָאניק ןייס ןכוזאב טרָאטעג טשינ ןבָאה רעניווװנײאדָאטענ יד יוו

 טלופרעביא ןעוועג רעבירעד זיא לאז רעד .ָאידאר ןייק ןרעה טשינ ,רעט

 םארגָארּפ סעדעי ןוא גנולעטשרָאפ א ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו ,לָאמ סעדעי

 .לָאמ ךס א ןרעוו טרזחענרעביא טזומענ טָאה

 א א א

 יד ןופ ןקע עלא ןיא ןענעז 1941 ןיא "ןטכאנייוו, ןופ נָאט ןיא

 -ענּפָא ןבָאה עכלעוו ,ןעמראדנאשז ןרָאװעגנ טלעטשעגקעווא ןסאגדָאטעג

 ןעמעלא ןופ ןעמונעגּפָארא ןוא דניק ןוא יורפ ,ןאמ ןשידיי ןדעי טלעטש

 ףיוא רָאנ ךיז טָאה סע ביוא ,לטנאמ ןדעי ללכב ןוא ןעלטנאמ ענרעטופ יד

 לענש ןענעז ןסאג יד ןופ ןקע עלא ףיוא .רעטופ לקיטש א ןענופעג םיא

 ,ןלוקאראק ,ןדאדגאב ערעייט :רעטופ ךעלגרעב ןרָאװענ טלמאזענפיוא

 רעטעּפש זיא ץלא סָאד .רעטופ ןטרָאס ערעקיליב ערעדנא ןוא ןסקופ

 רעדניק ןוא ןעיורפ עשידיי יד .סָאטיוא-טסאל טימ ןרָאװעג טריפעגקעווא

 טלָאמעד דָארג זיא סָאװ ,טפָארּפ רעסיורג רעד ףיוא ןבילבעג ןייטש ןענעז

 .םייחא ןפָאלעג לענש ןענעז ייז .רעדיילק עטכייל ןיא ,ןעלטנאמ ןָא ,ןעוועג

 ,ןעלטיה ןָא ךיוא לייט ,ןגוצנָא עטכייל ןיא ןבילבעג ןענעז רענעמ יד ךיוא

 רעטופ סָאד זיא ןשטנעמ ךס א ייב .רעטופ ךיז ףיוא טאהעג ןבָאה ייז ביוא

 -ראווש א ףיוא ןטלאהאב ןבָאה ייז סָאװ ,ךאז-טרעוו עטצעל רעייז ןעוועג

 .העש רעצ

 -ענפיוא ָאטעג ןופ ןרעיוט עלא ףיוא ןענעז ירפרעדניא סנגרָאמוצ

 טכאמ עשטייד יד זא ,"טאר-ןדוי, ןופ ןעננוכאמטנאקאב ןרָאװעג טּפעלק
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 א ג א װ ה מ ? ש

 סָאװ ,סרעטופ עלא גָאט ןופ ךשמ ןיא ןלעטשוצוצ ןדיי עלא ףיוא-טרעדָאפ
 ַא ייב ןרעוװ ןענופעג ןימרעט םעד ךָאנ טעװ סע ביוא .טגָאמראפ רענייא
 .ןרעוו ןסָאשרעד רע טעװ ,גראוורעטופ דיי

 ןדיי ךס א .הלהב עסיורג א ןפורעגסיורא טָאה גנוכאמטנאקאב יד

 ןעמ ,שממ טלעגניילק ראפ סרעטופ ערעייט ןקאילָאּפ יד טפיוקראפ ןבָאה

 ןכָאה רעדיו ערעדנא .טשינרָאג רעדייא סעּפע רעסעב -- טכארטעג טָאה

 יד זיב ,/ןטלאהאב , וצ סרעטופ יד עטנאקאב עשיליוּפ ערעייז ןבעגעג

 טָאה גנורעקלעפאב לייט רעטסערג רעד רעבָא .רעבירא טעװ טייצ עטכעלש

 יד ראפ סרעטופ יד טלעטשענוצ ןוא גנואָארד רעד ראפ טאהעג ארומ ךָאד

 -ןצפיונוצ ןשטנעמ ייווצ ןרָאװענ טמיטשאב ןענעז זיוה ןדעי ןיא .ןשטייד

 -ןדוי,, םעד ןלעטשוצ סע ןוא גראוורעטופ סָאד ןרָאטאקָאל עלא ייב ןעמענ

 טימ ןרָאװעג ?ופ דלאב ןענעז "טאר-ןדוי, ןופ ןרעמיצ עסיורג יד ."טאר

 טלעטשעגקעװא ןיא סע ןוא גראוורעטופ טימ קעז עטכארבעגנפיונוצ יד

 "טאר-ןדוי, ןופ .ךאוו רעד ףיוא ייצילָאּפ עשיליוּפ ןוא עשטייד ןרָאװעג

 א ןיא טייז רעשירא רעד ףיוא טריפעגרעבירא ןכאז יד ךָאנרעד ןעמ טָאה

 עכלעוו ,רענשזריק עשידיי עלא טצעזעגקעווא טָאה ןעמ ּווװ ,לאקָאל ןסיורג

 עשידיי יד ןבָאה גננאל םישדח .ןלעטשוצ טזומענ טָאה "טארדןדוי , רעד

 יד ראפ םישובלמ ענעדישראפ ףיוא סרעטופ יד טעבראעגרעביא טיילכאפ

 יד ןיא ןטנָארפ עשיסור יד ףיוא טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,רענלעז עשטייד

 .טסערפ עסיורג

 -ָאטסנשט יד ןופ טעברא יד ןרָאװענ ןלעפעג רעייז זיא ןשטייד יד

 ןטרָאּפסנארט עסיורג ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןוא רענשזריק רעשידיי רעווָאכ

 -יא זדנוא ייב ןענעז ייז ןוא טעטש ערעדנא ןופ ךיוא גראוורעטופ שידיי

 .ןרָאװעג טעבראעגרעב

 עקידרעמוז עטכייל ערעייז ןיא ןעננאגעגמורא ןענעז רעבָא ןדיי יד

 ןיא רענלעק יד ןופ טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,םישובלמ לייט ףיוא .םישובלמ

 טָאה ,ןעגנוצוּפאב-רעטופ ענעטַָאבראפ ןדיי ראפ יד ןעמונעגּפָארא ?ברא

 טיינעגפיורא ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא טנווייל-ףייטש יד ןעזעגסיורא ךיז

 ףיולראפ ןיא זיא יוזא .טאהעג טָאה רענייא סָאװ ,הרוחס לקיטש א סעּפע

 ןוא יורפ ,ןאמ ,דיי םוש ןייק ָאטעג ןיא ןעז וצ ןעוועג טשינ גָאט ןייא ןופ

 יד ייב ןיא סע ביוא .ךיז ףיוא רעטופ ?קיטש טסעדנימ א טימ דניק
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 וו ָא כָאט סנע ש ט ן ברי ח

 ןרָאװעג ןענופעג ,ןדיי ייב טכאמעג טָאה ןעמ סָאװ ,סעיזיווער ענעדישראפ

 סָאװ ,ערעדנא טימ ןעמאזוצ רעמיטנגייא רעד זיא ,רעטופ ?קיטש א סעּפע

 -עגקעווא ,תוכייש א סעּפע טימרעד טאהעג רעדָא טסוװװעג ןופרעד ןבָאה

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָאד ןוא םלוע תיב ןפיוא ןרָאװענ טריפ

 ןוא טינ טשרעהעג טָאה ָאטעג ןיא ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -ענ טנדרָאעגנייא עימָאנָארטסאג ןיא טיילכאפ עכעלטע ךרוד זיא ,תוקחד

 זיא סע ּוװ ,ןארָאטסער א ץענערגיָאטעג רעד ייב זיוה ןטשרע ןיא ןרָאװ

 -ראפ יד ןיא יו טעמכ ,םילכאמ עקאמשענ ענייפ ןעמוקאב וצ ןעוועג

 -ויא יד ןענאוו ןופ ,ןייטשראפ וצ ןעוועגנ טשינ זיא סע .ןטייצ עקידהמחלמ

 סָאװ ,ןטקודָארּפ ןופ סנסע עטונ עכלעזא ןכאמ טנָאקעג ןבָאה רעמיטנג

 עכיוה ןעוועג ןענעז ןזיירּפ יד .ןעמוקאב וצ ןעוועג טשינ ץעגרע ןיא ןענעז

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עכלעזא ןופ ןרָאװעג טכוזאב זיא ?אקָאל רעד ןוא

 ןביוהעגנָא ךיוא ןבָאה סע .טלעג ךס א ןבענוצסיוא ןביולרעד טנָאקעג

 ערעייז טימ ןפערט טלָאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקאילאּפ ןיהא ןעמוקוצניירא

 -ילַאּפ עשידיי יד .םינינע ענעדישראפ ןריפוצכרוד ידכ ,עטנאקאב עשיריי

 רעבָא ,לאקָאל ןופ ךעלרעמיצ-ןבענ יד ןיא ןלייווראפ ךיז ָאד ןגעלפ ןטנאיצ

 -ניא ןציז טזומעג ןבָאה ןדיי עלא ןעוו ,טנווָא ןיא רענייזא טכא ךָאנ דימת

 סע .סאג ןיא ןייג וצ טביולרעד ןעוועג ןיא ןיילא ייז רָאנ ןוא םייהרעד

 ,ןעניישריסאּפ-טכאנ טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ערעדנא ךיוא ןעוועג ןענעז

 טאר-ןדוי ןופ עטמאאב ערעכעה עכעלטע ,"טאר-ןדוי , ןופ רעדילנטימ ---

 טשינ טָאה רענייק סָאװ ,סעיגעליווירּפ טימ טיילעגנוי עשידיי ערעדנא ןוא

 ןגעלפ ןשטנעמ עלא יד .ןרָאװעג ןעמוקאב ןענעז ייז יוזא יו טסנוװעג

 -נגייא-לאקָאל יד ןוא סעמוס עסיורג ןארָאטסער םעיינ םעד ןיא ןבעגסיוא

 .ןטפעשעג עטוג טכאמעג ןבָאה רעמיט

 רעד ףיוא ךיוא ןרָאװעג טנאקאב לאקאל רעד ןזיא טייצ רעד טימ

 ןעמוקאב ןארָאטסערדָאטעג םעיינ םעד ןיא טָאה ןעמ ;טייז "רעשירא,

 -עג טשינ טייז "רעשירא, רעד ףיוא וליפא ןענעז סָאװ ,םילכאמ עכלעזא

 עשילױוּפ ךיוא ןעמוק וצ ןביוהעגנָא רעבירעד ןבָאה סע .אצמנב ןעוו

 ןוא ןריט-רעטניה ךרוד טכאנייב טעבנגענניירא ךיז ןבָאה עכלעוו ,טסעג

 .ןטייצ עקילָאמא יד ןיא יו טרוכשעג ןוא ןסעגעג טרָאד
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 -עפאק יינ א טנפעעג ןכיגניא ךיז טָאה ןארָאטסער םעד רעביאנגעק

 ןטסנייפ ןוא סקעבעג עטסעב סָאד ןעמוקאב טנָאקעג טָאה ןעמ וו ,זיוה

 טכוזאב טוג רעייז זיא לאקָאל רעקיזָאד רעד ךיוא .עוואק רעטונ טימ ןכוק

 -:אשז יד .טסעג עקידנעטש ןברָאװרעד ךיז טייצ רעד טימ ןוא ןרָאװעג

 עשידיי עקיזָאד יד ןיא ןלאפניירא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ עירעמראד

 ענעטָארבעג ןיירא סָאטיוא ערעייז ןיא טרָאד ןופ ןנָארטסיורא ןוא ןלאקָאל

 -יטננייא יד .ןייוו ןוא לָאהָאקלא ןוא גראוונסע ערעדנא ,רעניה טימ זדנעג

 טשינ ןבָאה ןשטייד יד .ןנָאלשעג ןוא טלדיזעג ןרָאװעג ייברעד ןענעז רעמ

 .ןכאז עטוג עלא יד ןעמונעג ןבָאה ןדיי יד ןענאוונופ ,ןייטשראפ טנָאקעג

 ןיא טצעזעגנייא םיא ןוא רעמיטננייא יד ןופ םענייא טריטסערא ןבָאה ייז

 -אב עטונ ןוא םיפתוש ענייז זיא םורא ןכָאו עכעלטע ןיא טשרע .הסיפת

 טָאה טפערא ןכָאנ ךיוא .גנואיירפאב ןייז ןלעוּפוצסױא ןעגנולעג עטנאק

 ךיוא טגעלפ ייצילָאּפ יד .ןריטסיזקע וצ טרעהענפיוא טשינ ןארָאטסער רעד

 -ןעמ יד ךיוא טָאה סָאד רעבָא .טעברא רעד וצ ןדיי ןּפאכ ןלאקָאל יד ןופ

 -רא רעד וצ ןשטנעמ ןריפקעווא ןכָאנ דלאב ןוא ןקָארשענּפָא טשינ ןשט

 .ןלאקָאל יד ןיא טסעג ערעדנא ןעמוקנָא ןנעלפ ,טעב
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 רעטערראפ

 -ןדיי ןופ םיױשּפָא ןא ךיז ןופ ןפרָאװעגסיורא טָאה ָאטעג סָאד

 וצ טלעג ראפ ןעמענרעטנוא ךיז ןגעלפ סָאװ ,"סרעכאמ , ןוא רעלדניווש

 יסיורא ןנָאזוצ ןגעלפ ייז .םינינע ענעדישראפ טכאמ רעד ייב ןקידיילרעד

 ייב ןעיצסיורא לייוורעד ןוא ָאּפאטשעג רעד ךרוד עטריטסערא ןעמוקאבוצ

 טשרמולכ ןבָאה עכלעוו ,סעמוס עסיורג ןטריטסערא ןופ עילימאפ רעד

 ןעמוקאב ןכָאנ .גנואיירפאב יד ןריפוצכרוד ידכ ,ןרעוו ןבעגעג טפראדענ

 ןעיירדוצסיורא ךיז ןפוא ןא ןענופעג "רעכאמ , רעד ןיוש טָאה טלענ סָאד

 .םיא ייב ןבילבענ זיא טלעג סָאד ןוא

 ןעמָאנ ןטימ ןאמרעגנוי רעדמערפ ַא זדנוא ייב ןזיוואב ךיז טָאה סע

 -ָאד יד ּוװ ,ןארָאטסער םעניילק א טנפעעג ןבָאה יורפ ןייז ןוא רע .רעפעב

 ,ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז ןטפעשעג עלעקנוט עקיז
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 וו ָא כָאט סגעש ט ןברוהח

 : יוזא ןרעוו ןוטעגנּפָא ןנעלפ ןכאז יד

 סעּפע טאהעג ךָאנ טָאה סָאװ ,דיי א ןרָאװעג טריטסערא זיא סע ןעוו

 טנעקעג ןבָאה סָאװ ,טייל עכלעזא ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה ,ןגעמראפ א

 -סערא םעד ןופ יורפ רעדָא החּפשמ רעד טימ גגודניבראפ ןיא ןלעטש ךיז

 א ןאראפ ָאד זיא סע זא ,ןלייצרעד "קילעפוצ , סעומש א ןיא ןוא ןטריט

 ךס א ןיוש טָאה רעכלעוו ,רעסעב ןעמָאנ ןטימ שטנעמ רעכעלטנרָא רעייז

 .ופלעה ָאד ןעק רע רָאנ ןוא ָאּפאטשעג רעד ןופ ןעמוקאבסיורא ןשטנעמ

 טשינ טרעו ןעמ ביוא זא ,טסּוװעג ןבָאה ןטריטסערא םעד ןופ עטנעָאנ יד

 טקישעגנקעוא ןעמ טרעוו ,טסערא ןכָאנ געט עטשרע יד ןיא דלאב טיירפאב

 -קילנמוא יד .קירוצ טשינ ןיוש טמוק ןעמ ןענאוונופ ,םישטנעיוושא ןייק

 ןוא גנונעפָאה ןופ ןייש רעדעי ןָא טּפאכעגנָא רעבירעד ךיז ןבָאה עכעל

 .ןיירא טנעה יד ןיא רעלדניווש יד וצ ןלאפעגניירא םורא יוזא

 ןעמָאנ טימ רענייא -- "קיטעט , ןעווענ ָאד זיא טסירעפא ןא ךָאנ

 ךָאנ רוסמ א ןעוועג ןיא רע .בשות רעװָאכָאטסנעשט א בגא ;לעטפעש

 ךיז רע טָאה ,טלייצרעד טָאה ןעמ טיול .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעכ

 סָאד רעבָא ,ןריּפאּפ ענעי טימ ךָאנ ןטסירעלטיה יד ראפ טרימיטינעלסיוא

 טָאה טנייה .םענראפ ןרעטיירב א ןעמונעגנָא "טייקיטעט , ןייז טָאה לָאמ

 טָאה םורא יוזא ,"ןכאמ טונ  רעדיוו ןענעק וצ ךָאנרעד ידכ ,טרוסמענ רע

 .טפעשעג טוג א טכאמעגנ לָאמ ייווצ "עיצקאזנארט , רעדעי ייב רע

 : ןייג טגעלפ "טפעשעג , סָאד יוזא יװ טָא

 -ישראפ ןוא ןזיוועד ,דלָאג ןבָאה וצ ןעוועג טביולרעד טשינ זיא ןדיי

 א םריזיִנאגרַא טָאה עקָארק ןיא טמא-ןזיועד-טּפיוה רעד .תורוחס ענעד

 וו ,טעטש רעביא עזייר-ץילב א טכאמעג טָאה עכלעוו ,עדאגירב-לָארטנָאק

 ךיוא ןיוש יז טָאה סנעוונייאניא ןוא ןעניפעג וצ סעּפע טראוורעד ןבָאה ייז

 רעד ןיא טָאה לעטפעש רוסמ רעד .ןטמא-ןזיוועד עקיטרָא יד טרילָארטנָאק

 ןיוש ייז טָאה רע ןוא ןשטייד עטנאקאב ענייז טאהעג עיסימָאק רעקיזָאד

 .עיזיווער א ףיוא ןלאפוצניירא ןעמעוו וצ ,ןזיוועגנָא

 ןרָאװעג טכאמעג ןענעז גנוזייוונא סלעטפעש ףיוא סעיזיווער יד

 זיב ,גנוניוװ רענעלאפאב רעד ןופ קעווא טשינ זיא ןעמ זא ,ךעלטנירג יוזא

 :גנוניוװ יד טרעקעגרעביא טושּכ טָאה ןעמ .ןענופעג סעּפע טשינ טָאה ןעמ

 שעדעי טרעטשינעגכרוד ,סנוויוא יד ןעמונעצ ,סעגָאלדָאּפ יד ןסירעגפיוא
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 א ג א וװ ה מ ? שש

 לעטפעש ביוא ,ןעניפעג טזומעג טָאה ןעמ זיב ,לָאמ רעקילדנעצ לקניוו

 רעד ןופ סָאבעלאב םעד ! ןרעוו ןענופעג ,סע טסייה ,זומ -- ןזיוװעגנָא טָאה

 טָאה רע ןיב ,גננאל יוזא טקינײּפעג ןוא טריטסערא ןעמ טָאה גנוניוװ

 ?קיטש אזא .טריטסערא ךיוא טָאה ןעמ עכלעוו ,םיפתוש ענייז ןבעגעגסיוא

 -יוו רע זיולב ןָאק רעבירעד ןוא סלעטפעש זיא טנעקרעד ןעמ טָאה טענרא

 .=ןבאמ םוצ רעד

 וצ ןפיול ןאד ןגעלפ עטריטסערא יד ןופ םיבורק יד ןוא ןעיורפ יד

 עכעלקילגמוא יד הבוט א ןוט וצ ןעוועג טיירג ךיילג זיא רעכלעוו ,ןעלטפעש

 יד ןענעק טשינ טעװ ןיילא רע ביוא זא ,ןרעכיזראפ טגעלפ רע .ןשטנעמ

 טשינ ךיוא טעװ ןוז רעד ביוא ןוא ןוז ןייז ןקיש רע טעוװ ,ןקידיילרעד ךאז

 טגעלפ "ןכאמ טוג, סלעטפעש .רעטכָאט יד ןקיש רע טעװ ,ןפלעה ןענעק

 טָאה רע סָאװ ,עמוס רעשּפיה רעד ראפ :יוזא ןקידנע ךעלנעוועג ךיז

 ןוא ןרָאװענ טיירפאב עקינייא ןענעז ,עכעלקילנמוא יד ןופ ןעמוקאבסיורא

 ,ןבענעג ןייטשראפ וצ טָאה ?עטפעש .טקישענקעווא ןעמ טָאה ערעדנא יד

 ןריפ ייז ביוא ,טייל-עיסימָאק יד תמחמ ,ןייז טשינ שרעדנא ןָאק סָאד זא

 .טסידלוש ןענופעג ןבָאה ייז זא ,ןזייוונָא ךָאנרעד ייז ןזומ ,עיזיווער א ךרוד

 יד ןיא זדנוא ייב טריסארג ןבָאה רעלדניווש ערעדנא ייר א ךָאנ

 -ָאּפאטשענ זיב ,גנאל יוזא טרעיודענ טָאה סָאד .נעט עצראווש ,ערעטיב

 ייז ייב ןעמונעגוצ ,רעלדניווש יד ןלאפאב גָאט ןסיוועג א ןיא ןענעז טייל

 ןיא טריטסערא ייז ךָאנרעד ,ןכאז-טרעוו ערעדנא ןוא דלָאנ ,טלעג ךס א

 ,ןרָאװעג טנאקאב רעטעּפש זיא סע יו .םישטנעיוושַא ןייק טקישענקעווא

 ליפוצ טסּוװעג ןבָאה ייז לייוו ,ראפרעד טמיױרענּפָא ייז ןשטייד יד ןבָאה

 .טײל-ַאּפאטשעג יד ראפ םעווקאבמוא ןרָאװעג ןענעז ןוא תודוס

 א 4 א

 עשטייד-טשינ עלא זא ,טכאמ רעד ןופ גנונעדרַאראפ א סיורא זיא סע

 -אב וצ ףיוא ןדלעמ ךיז ןפראד "טנעמענרעוווג-?ארענעג , ןופ רעניווונייא

 ."ןטראקנעק , ןעמוק

 ,רילָאק רעיורג א ןופ ןעוועג ןענעז ןקאילַאּפ ראפ "ןטראקנעק , יד

 עשידיי יד ףיוא טָאה םעד רעסיוא .רעלעג ןופ --- רענייניצ ןוא ןדיי ראפ

 .ה .ד ,ן א ןענופעג ךיז לטעלב ןטשרע ןפיוא דלאב "ןטראקנעק,
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 ,ןיירא טנאה ןיא ןעמענ טנעמוקָאד םעד טעװ ןעמ רָאנ יװ ידכ ,"עדוי,

 .ןוט וצ טָאה ןעמ ןעמעוו טימ ןעז דלאב ןעמ לָאז

 -וצ יד טימ טקיטפעשאב ַאטעג ןיא ןעוועג ןענעז עטמאאב עשיליוּפ

 םעד טריסאקנייא ןבָאה ייז ."ןטענראק , יד ןעבנוצסיורא ןטעבראדגנוטיירג

 םוצ ךיז ןסאּפוצ טשינ ראפ .ןריפארגָאטָאפ ןדיי יד טקישעג ןוא לָאצּכָא

 ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדיי עלא .ףָארטש עסיורג א טָארדעג טָאה לעפאב

 ;עמ ןוא ץעזעג ןקיזָאד םעד רעטנוא ןלאפעגרעטנורא ןענעז ןָא רָאי ףלעווצ

 .ןצעזעג עקידרעירפ עלא יו טקנוּפ טריפעגסיוא סע טָאה

 * : א

 זא ,גנונעדרַאראפ א ןבענענסיורא טָאה טמא-טעברא רעשטייד רעד

 ןיא ןדלעמ ךיז ןלָאז רָאי ןצכעז זןיב ףלעווצ ןופ רעטלע ןיא ןדיי עלא

 טגערפעגנסיוא ןדעי ןעמ טָאה טרָאד .ןטנעמוקָאד עלא טימ טמא-טעברא

 ןופ טקיטפעשאב ךיז טָאה רע סָאװו טימ ,ןרָאוװעג ןבירשראפ זיא סע ןוא

 ןעוועג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,לטעצ א ןעמוקאב טָאה רעדעי .,ןָא זייוודניק

 -;נאווצ וצ טמא-טעברא ןשטייד ןופ ןרָאװעג טריברעוו זיא רע זא ,ןבירשעג

 .טעברא

 -ער וצ לעפאב א ןעמוקאב "טאר-ןדוי, רעד טָאה םורא טייצ א ןיא

 .טמא-טעברא ןשטייד םייב גנולײטּפָא רעשידיי א ראפ לאקאל א ןריטנָאמ

 -סיורא םיא רעביא זיא סע ןוא ןרָאװעג טריטנַאמערסיױא זיא לאקאל רעד

 ךלאב ."ץאזנייא ןדוי, :טפירשפיוא רעד טימ דליש א ןרָאװעג ןעננאהעג

 ןלָאז ןדיי עלא זא ,גנורעדָאפּפיוא ןא ןזיוואב ָאטעג ןיא ךיז טָאה םעדכָאנ

 -אב רעדעי טָאה טרָאד ."ץאזנייא ןדוי, ןופ ָארויב םעיינ ןיא ןדלעמ ךיז

 סע ּוװ ,"עטראקעדלעמ , ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,לכיב-טעברא ןא ןעמוק

 "עטראקעדלעמ , יד .טקיטפעשאב זיא ןעמ ּוװ ,ןרָאװעג טקרעמעגנָא ןיא

 .ךיז ןרימיטיגעלסיוא םוצ טנעמוקָאד א יו ךיוא טנידעג טָאה

 ,טקידנעראפ ןעוװעג זיא ?ןטראקעדלעמ , יד ןבעגסיורא סָאד ןעוו

 -נוא ןעמונעג "ץאזנייא ןדוי, גנולײטּפָא ,טמא-טעברא רעשטייד רעד טָאה

 .רעטעברא עשידיי יד טכיזפיוא ןייז רעט

 רָאי א ןופ שטייד א ןעוועג זיא "ץאזנייא ןדוי, ןופ רעריפנָא רעד

 ףיוא ןעגנורעדָאפ עלא .רוכש רעסיורנ א ,"לצנערפ , ןעמָאנ ןטימ 0

 לצנערפ רעה רעד ןוא םיא וצ טדנעװעג ןעוועג ןענעז רעטעברא עשירדיי
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 א ג א וװ ה מ ? ש

 וצ ןסאג יד ףיוא ןדיי ןּפאכ לָאז ןעמ ,ןלעפאב וצ טכאמ יד טאהעג טָאה
 ןעוועג רָאנ סָאד לָאז רע ביוא ,תורצ ךס א ןֹוטנָא טנַאקעג ללכב ןוא טעברא
 ,תושר ןייז רעטנוא ןעוועג ןצנאגניא זיא טמא-טעברא רעשידיי רעד .ןלעוו
 ןייז דבכמ טפָא םיא טמא-טעברא ןשידיי ןֹופ עטמאאב יד ןגעלפ רעבירעד
 יו ,"םענענייא, ןא ראפ טכאמעג םיא םורא יוזא ןוא הסוכ רעטונ א םימ
 ,ןפורנָא סָאד ןגעלפ ייז

 -םיוא ןטנאיצילַאּפ עשידיי ןבָאה 1942 ןופ ןגרָאמירפ רעמוז א ןיא

 רעשטייד רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןליופאב ןוא ָאטעג ןיא רענעמ עלא טקעוװעג

 -סיוא ךיז טעװ סע רע .קראמ םעיינ ןסיורג ןפיוא ןלעטש וצ ךיז טכאמ
 סע ּוװ ,קראמ ןפיוא סיורא ןענעז עלא .ןרעוו ןסָאשרעד טעװ ,ןטלאהאב

 ,ןאמטּפיוה-טָאטש רעד ,עטמאאב עשטייד ערעכעה ןענופעג ןיוש ךיז ןנָאה

 -נייא ןרוי ןֹופ רעריפנָא רעד ,ןקירבאפ-עיצינומא ןופ רעריּפנָא עשטייד

 'רא ןשידיי ןופ עטמאאב ןענאטשעג ןענעז טייז א ןיא ןוא לצנערפ "ץאז

 ןופ ןעמענ ןפורעגסיוא טָאה ?צנערפ .טנעה יד ןיא ןריּפאּפ טימ טמאיטעב

 ןקירבאפ-עיצינומא עשטייד ןיא טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןדיי

 -עגּפָא דלאב ןענעז ענעפורענסיוא יד .ןעגנומענרעטנוא ערעדנא ןיא ןוא

 רדסכ ןבָאה עטמאאב עשידיי יד .רעצעלּפ-טעברא ערעייז וצ ןרָאװעג טריפ

 רעקיזָאד רעד ןופ ?יצ רעד .סעטסיל-ןעמענ עיינ ןעלצנערפ טקורענרעטנוא

 -עגכרוד ןבָאה עטמאאב עשטייד יד .רָאלק ןרָאװעג דלאב זיא גנולמאזראפ

 ןא ייב טקיטפעשאב ןענעז ןדיי עלא ביוא ,ןעז וצ ידכ ,עלָארטנָאק א טריפ

 ךיז טָאה סע .קירעהעג יו טמא ןייז סיוא טריפ לצנערפ ביוא ןוא טעברא

 ןבילבעג ןענעז ןדיי טנזיוט ןצרעפ ןופ לָאצ רעד ןופ זא ,טלעטשעגסיורא

 -עגסיוא טָאה סע .טנזיוט ייווצ זיולב עטקיטפעשאבמוא סלא ץאלּפ ןפיוא

 ןענעז ןדיי טנזיוט ייווצ יד .טוג ןלאפענסיוא ןזיא לָארטנָאק יד ןזא ,ןעז

 ןוא קידייל ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןינב-קירבאפ א ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא

 .ןטיה וצ ייז ייֵציִלַאּפ רעשיליוּפ ןופ ךאו א טלעטשעגקעווא טָאה ןעמ

 סע .ןשטנעמ עקיזָאד יד טראוורעד סע סָאװ ,טסּווװװעג טשינ טָאה רענייק

 טכערא רעטנוא ןבילבעג ץלא ןענעז ןשטנעמ יד ןוא געט ייבראפ ןענעז

 רעליוה רעד ףיוא ייז ןענעז ןפָאלשעג .ןעננוגנידאב עטכעלש רעייז ייב

 רענייק ןוא ךיק-"טאד-ןדוי, רעד ןופ זיולב ןעמוקאב ייז ןבָאה ןסע ,דרע

 .טזָאלעגוצ ןרָאװעג טשינ ייז וצ זיא
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 וָא כָאטסנעשט ןברוהח

 -ניא לָאז רע ,לצנערפ רעה םעד טעכבראאב טָאה "טאר-ןדוי, רעד

 ףראד רע זא ,ןבעגנָא לָאז רע ; ןעיירפאב ןשטנעמ יד לָאז ןעמ ,ןרינעוורעט

 טָאה ןעגנואימאב עננאל ןוא געט ךס א ךָאנ .טעברא ןא וצ ןשטנעמ יד

 ראפ סעטָאלז טנזיוט טרעדנוה עכעלטע ןלָאצאב טימ טקידנעעג ךיז סע

 ,גנואיירפאב רעייז

 א 7 א

 ןפאש וצ טכאמ רעד ןופ ?עפאב א ןעמוקאב טָאה "טאר-ןדוי, רעד

 ןרעו טנדרַאעגנייא ןלָאז סע וװ ,ּפאש א .ה .ד ,"עקרעוו-טפאשניימעג,

 ןטעברא ןריפסיוא ןלָאז סָאװ ,ןטאטשקרעוו-רעקרעווטנאה ענעדישראפ

 ןטאטשקרעוו עכלעזא ןענעדרָאנייא ןענעק וצ תוכז םעד ראפ .רעטילימ ןראפ

 -טָאטש רעד ןופ עסאק ןיא ןלָאצנייא טפראדענ "טאר-ןדוי, רעד טָאה

 א טלייטעגוצ ןרָאװעג זיא סע .סעטָאלז ןָאילימ ןבלאה א טפאשנאמטּפיוה

 ראפ ,"עינרולאטעמ , קירבאפ רעשידיי רעטלעטשענּפָא רעד ןופ לאקאל

 א סעטָאלז טנזיוט קיצנאווצ ןלָאצ טפראדאב ןשטייד יד טָאה ןעמ ןכלעוו

 ןבָאה ןענישאמ ערעייז טימ רעקרעווטנאה עשידיי עלא .טלעג-הריד שדוח

 .ּפאש ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ ןלעטש טפראדאב ךיז

 "טאר-ןדוי, רעד טָאה ,טלעג עטרעדָאפעג סָאד ןעמוקאב וצ ידכ

 ,פאש ןיא ןטעברא ןליו עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ עיצארטסינער א טנפעעג

 יד זיא סע ּוװ ןוא רעטילימ ןשטייד ןראפ ןרעוו טעבראעג טעװ סע ווו

 רע זא ,טנעמוקָאד א ןבָאה טלָאװעג טָאה דיי רעדעי .עלעטש עטסרעכיז

 ןרעוו וצ תוכז םעד ראפ .שטנעמ רעכעלצונ א זיא ןוא טקיטפעשאב ןזיא

 טָאה ּפאש ןיא רעטעברא רעדָא ןאמכאפ ,רעטמאאב סלא ןבירשעגנייא

 עיסימָאק עלעיצעּפס א .סעטָאלז טנזיוט עכעלטע ןלָאצנייא טזומעג רעדעי

 ךיז ןבָאה ןשטנעמ .ןלָאצנייא ףראד רענייא רעדעי ?פיוו ,טצאשענּפָא טָאה

 טרָאװ א ןפאשעג ךיז טָאה סע ןוא ּפאש ןיא טרָא ןא ךָאנ טגָאיעג קראטש

 טָאה סע .ץאלּפ-טעברא ןא ןבָאה .ה .ד ,"טקעדעג ןייז זומ רעדעי, ---

 ןיא ."טקעדעגנ , ןייז טלָאװענ טָאה רעדעי ,קינאּפ א טּפאכעגמורא ןעמעלא

 טפיוקראפ ןבָאה ןשטנעמ ,סעמוס עסיורג ןסָאלּפענניירא ןענעז "טאר-ןדוי,

 -לעוו ,ּפאש ןיא "טקעדעג, ןייז וצ ידכ ,ּפָארא ךיז ןופ ןוא בוטש ןופ ץלא

 -ןדוי, ןופ סיורא זיא סָאװ רעדעי .ןריזינאגרָא ןיא ןטלאהעג ךיז טָאה רעכ

 טליפעג ךיז טָאה ,ּפאש ןיא ןבירשעגנייא זיא רע זא ,לטעצ א טימ "טאר

135 



 א ג א וװ ה 8 ל?ל יש

 טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רעטעבראיּפאש יד ןֹופ עיצארטסיגער יד .ךעלקילג

 א ןיא עיצארטסיגער יד זא ,ןעזעגננייא טָאה "טאר-ןדוי, רעד .טקידנעעג

 םינלעב עשירפ ןעוועג קידנעטש ןענעז סע ןוא הסנכה ןופ לאווק רעטוג

 .סעלעטשי-ּפאש ףיוא

 םעד ןענעדראוצנייא ןטערטענוצ ןרָאטאזינאגרָא יד ןענעז ךעלדנע

 סלא ןרָאװעג טמיטשאב ןענעז ןקירבאפ ןופ רעמיטנגייא ענעזעוועג .ּפאש

 ןופ רעטייל ןרָאװעג ןענעז ןרעינישזניא ענעעזעגנָא .ּפאש ןופ ןרָאטקעריד

 טמיטשאב ןענעז ןעניזאגאמ ןוא סָארויב יד ראפ .ןטאטשקרעוו ענלצנייא יד

 -יורנ ןוא רעמענרעטנוא עסיורג ענעזעוועג ,ןרעינישזניא-סלדנאה ןרָאװעג

 ןבָאה ,ּפאש ןיא ןטמא עטסכעה עקיזָאד יד ןעמוקאב ֹוצ ידכ .םירחוס עס

 .סעמוס עסיורג טלָאצאב ןשטנעמ עקיזָאד יד ךיוא

 -אטשאב ןיא ּפאש ןטריזינאנרָא-יינ םעד ןופ טייקיטעט עטשרע יד

 עטמאאב ערענעלק יד .רעקרעווטנאה יד ייב ןענישאמ יד ןעמענוצ ןיא ןענ

 הכאלמ לעב ןייא ןופ ןגָאװ ןוא דרעפ טימ ןרָאפענמורא ןענעז ּפאש ןופ

 -וצוצ ידכ ,ןרעדנא םוצ רעדיינש ןייא ןופ ךעלכאזטּפיוה ןוא ןרעדנא םוצ

 -עצס עכעלקערש טליּפשענּפָא ייברעד ךיז ןבָאה סע .ןענישאמ יד ןעמענ

 ילעב יד ןוא עטמאאב יד ןשיװצ ןנעלשעג ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע :סענ

 רע .לאווק-הסנרּפ ןייז ןעוועג ךָאד זיא רעדיינש םייב ןישאמ יד .תוכאלמ

 טימ יו טבעלעגנייא ריא טימ ןבעל ץנאג ןייז ןופ ףיולראפ ןיא ךיז טָאה

 טָאה רע .ריא טימ ןדייש טנַאקעג טשינ ךיז טָאה רע ,טנאה רעטכער ןייז

 .ןבענ טשינ הסנרּפ ןייק ךָאנ םיא טעוװ "טקעדענ , ןייז סָאד זא ,טסנוועג

 רעד ןופ ּפוז לסיב א ראפ ּפאש ןיא ןטעברא גָאט ןצנאג א טעװ רע ביוא

 .ןעמאזוצ םיא טימ ןרעגנוה ןזומ עילימאפ ןייז טעוװ ,ךיק

 טָאה רע .נעווסיוא רעדנא ןייק טאהעג טשינ טָאה "טאר-ןדוי , רעד

 -סיזקע ךָאד טָאה רע .ןדיי יד ןופ טייז רעד ףיוא ןלעטש טרָאטעג טשינ ךיז

 ןבָאה ןלעפאב עשטייד יד ןוא ,ןלעפאב עשטייד יד ןריפוצסיוא ידכ ,טריט

 ייב ,רעדיינש רעד .טנורג ןזיב ןבעל עשידיי סָאד ןריניאור וצ טליצעג

 ,טרעטיבראפ טלּפָאט ןעוועג זיא ,ןישאמ יד ןעמונעגוצ טָאה ןעמ ןכלעוו

 .ןלאפ עכעלנע ןיא ןעוועג זיא יוזא .וצ םיא ייב יז טמענ דיי א אקווד סָאװ

 עשידיי סָאװ ,טקאפ רעד קיטייו ןרעדנוזאב א ןפורעגסיורא ןדיי ייב טָאה סע

 רעד .ןשטייד יד ןופ לעפאב ןפיוא עטצעל סָאד ייז ייב וצ ןעמענ עטסאאב
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 ךרוד ןרָאװעג ןוטעג טלָאװ סָאד ןעוו יו ,רעסערג ךס א ןעוועג זיא קיטייוז
 רעבָא ,אנוש רעזדנוא זיא ,טסּוװװעג ןעמ טָאה ,שטייד רעד .ןיילא ןשטייד יד
 יא רעבָא ! ןשטייד יד ראפ טנעה ענייז טימ רעייפ סָאד ןראש לָאז דיי א

 ֹוצ טייקיטכערטרעדינ עטריניפאר יד טקעטשעג עקאט טָאה ךעלטנגייא םעד

 סָאד ןעמענוצ ןרעדנא םייב לָאז דיי ןייא זא ,יוזא ןכאז יד ןריזינאגרַא

 ,אנוש םוצ סע ןעגנערב ןוא עטצעל

 ךיז ךעלעקעטש ענעמוג ערעייז ךרוד ןבָאה ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד

 ןעמונעגוצ ןבָאה ייז ,רעקרעוװטנאה עקיקענטראה יד טימ ןבעגעג הצע ןא

 .ּפאש ןיא טלעטשענוצ ןוא ןענישאמ יד

 טָאה רעכלעוו ,טייז רעשירא רעד ףיוא טאטשקרעוו -רענשזריק רעד

 -יא ןרָאוװעג ךיוא זיא ,רעטילימ םעד ראפ ןצלעּפ עשידיי טעבראעגרעביא

 ערעדנא טנדרָאעגנייא ןרָאװעג טרָאד ןענעז סע .,ּפאש ןיא ןגָארטעגרעב

 טָאה 1942 רעמוז ןטימ ןיא .ע .א .א רעלשיט ,רעסָאלש ראפ ןטאטשקרעוו

 .ןטעברא וצ ןביוהעגנָא ּפאש רעד

 -ןיירא ראפ סעמוס עסיורג טלָאצאב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ בור סָאד

 יוזא ,ןעוועג טשינ תוכאלמ ילעב ןייק רָאנ ןענעז ,ּפאש ןיא ךיז ןעמוקאב

 -ירעד ,ןריטסיזקע טנָאקעג טשינ ןיילא ייז טימ ןטלָאװ ןטאטשקרעוו יד זא

 טָאה ןעמ עכלעוו ייב ,רעקרעװטנאה יד טרעדָאפענפיוא ןעמ טָאה רעב

 ןעמ .ןטעברא ּפאש ןיא ןעמוק ןלָאז ייז ,ןענישאמ יד ןעמונענוצ חוכ ףיוא

 ןעמ טָאה הכאלמ לעב ןדעי םורא .ןטעברא וצ ןעגנוווצעג טושּפ ייז טָאה

 טקוקעג טשינ רעבָא ,ןשטנעמ עקידנטעברא טשינ לָאצ א טלעטשענמורא

 ,ןשטנעמ רעטנזיוט יד ןקיטפעשאב טנָאקעג טשינ ךָאד ןעמ טָאה ,םעד ףיוא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .טלעג ןעמונעג טָאה "טאר-ןדוי , רעד עכלעוו ייב

 -נא ןוא רעדילגטימ-"טאדדןדוי, ןופ ןעיורפ : עיצקעטָארּפ ןופ םעטסיס א

 סעּפע טשרמולכ ןוא שיט א ייב ּפאש ןיא ןסעזעג ןענעז עטריגעליוװירּפ ערעד

 ןעיורפ-רעטעברא עכעלקריוו ןגעקאד ,טנאה רעד וצ רעדיינש םעד טגנאלרעד

 ץוחמ ןבילבעג סעמוס עטלָאצעננייא יד ףיוא ןעגנוטיווק יד טימ ןענעז

 רעד טימ ןקיאוראב וצ ייז ךיוא טסוװעג טָאה "טאדד-ןדוי , רעד .ּפאש םעד

 -נייא רעד ףיוא גנוטיווק א טָאה ןעמ ןעוו ,ןיוש טגנינעג סע זא ,גנורעלקרעד

 .ּפאש ןיא ןטעברא וצ אקווד קיטיונ טשינ זיא סע ןוא עמוס רעטלָאצעג
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 א ג א װ ה 8 ? ש

 -סטפאשניימעג יד טכוזאב טּפָא ןבָאה עטמאאב עשטייד ךס א
 רעד ןוא ןשטנעמ יד וצ ,עיצאזינאגרָא רעד וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא "עקרעוו
 ,רעריפנָא-ּפאש יד ןופ ןעגנורעלקרעד ןבעג טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז .טעברא
 ןשטייד יד .ןטסעבמא יו ןלעטשוצרָאפ גנידלא טימאב ךיז ןבָאה עכלעוו
 ןענעז ּפאש ןיא עטקיטפעשאב יד ...טוג ...טוג ןעקניוועגוצ םעלא וצ ןבָאה
 -כעלצונ רעייז ןיא טגייצרעביא ךיז ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג
 ןעוועג אנקמ ןבָאה ,ּפאש םעד ץוחמ ןבילבעג ןענעז סָאװ ,יד ןגעקאד ,טייק
 ."טקעדעג , ןענעז סָאװ ,ענעי

 ןעמונעגנָא טָאה "טקעדעג , ןייז וצ ידכ ,ןעלטימ עלא ןדנעוװנָא סָאד

 ןופ תועידי ןעגנאנרעד ןדנוא וצ ןענעז סע תעב ,רעטקאראכ ןשינאּפ א

 ,?ָאדנאמָאק גנוטָארסיױא ןדוי, א ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו טעטש ערעדנא

 ,ןריי עלא יד ןרענאל-גנוטָארסיױא ןיא ןקישוצקעווא עבאגפיוא יד טָאה סאו

 .גנוקיטפעשאב ןייק טשינ ןבָאה סָאװ

 ןוא רענעמ ןופ טרענאלאב ןרָאװעגנ זיא טמא-טעברא רעשידיי רעד

 טָאה טמא-טעברא רעד .טעברא ןעמוקאב טלָאװעג טָאה רעדעי .ןעיורפ

 "נָא ךיז טָאה סע .ןשטנעמ ליפיוזא ןקיטפעשאב וצ ּוװ טאהעג טשינ רעבָא

 ."סעקווּוצאלּפ , ןסייהעג ןבָאה סָאװ ,סעלעטש-טעברא טימ רחסמ א ןביוהעג

 ןוא סעמוס עסיורג רָאנ ןְלָאצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה "עקוווצאלּפ , א ראפ

 ןופ ןשטנעמ טּפוטשענסיױרא טָאה ןעמ זא ,וצרעד ןעגנאנרעד זיא סע

 סע ,טלָאצאב טאהעגנ ןיוש ןבָאה ייז עכלעוו ראפ ,רעצעלּפ-טעברא ערעייז

 -טעברא ןּפאכראפ ןופ ןדָאב ןפיוא ןלאדנאקס עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 זומ ןעמ , : גנאלראפ רעשינאּפ ןייא טשרעהאב ןעמעלא טָאה סע .רעצעלּפ

 ןיא "עקווּוצאלּפ , א ראפ סעמוס עסיורג טלָאצעג ןעמ טָאה "! טלעדעג ןייז

 -ןדוי, ןיא רעטמאאב סלא עלעטש א ראפ רעדָא ןקירבאפ-עיצינומא יד

 יוווצאלּפ , טפיוקראפ ןבָאה טמא-טעברא ןשידיי ןופ ןרעידאגירב יד ."טאר

 -עז "סעקווּוצאלּפ , ראפ ןזיירּפ יד .טלעג ךס א ייברעד טנידראפ ןוא "סעק

 טָאה "םיזעב , א ראפ זא ,וצרעד ןעגנאגרעד זיא סע ןוא ןניטשעגנ רדסכ ןענ

 -ןסאג א ןופ טעברא יד ןסייהעג טָאה "םיזעב א, .רעטנזיוט טלָאצעג ןעמ

 רעמיזעב טימ ןדיי סעּפורנ ןבָאה טנווָא ןיא ןוא ירפרעדניא ןדעי .רערעק

 יד ראפ ןוא רעצעלּפ עשיטָאטש עסיורג יד וצ טרישראמ סמערָא יד ףיוא

 עטסטכייל יד ןעוועג זיא סָאד .ןסאגנ יד טקיניירעג טרָאד ןוא ןטמאדגנוריגער
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 װָא כָאטסנעש ט ןברוהח

 -ניא יד וצ טלייטעגוצ ןרָאװעג יז זיא ןעננואימאב עסיורג ךָאנ ןוא םעבא
 ערעדנא ןוא ןרָאטקעריד ענעזעוועג ,ןטאקָאװדא ,ןרָאסעּפָארּפ .ןלאוטקעלעט
 א ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא גָאט א לָאמ ייווצ ןעייר ןיא טרישראמ ןבָאה
 -נאנעגכרוד ייז ןענעז יוזא ,סמערָא יד ףיוא רעמיזעב יד טימ רעידאגירב
 -רא ערעייז וצ ןעמוקעגנָא ןענעז ייז זיב ,טָאטש ןופ ןסאג עטסנעש יד ןעג

 ,טסימ סָאד ןעמונעגנעמאזוצ ןוא טקיניירעג ייז ןבָאה טרָאד .רעצעלּפ-טעב

 טזָאלעגרעביא ןבָאה ןשטייד ןוא תומהב ערעדנא ,דרעפ ,ןשטנעמ סָאװ

 -אב טפָא ייז ןבָאה ןסאנ "עשירא, יד רעביא שראמכרוד ןתעב .ךיז ךָאנ

 -כָאנ ןגעלפ לייט .עטנאקאב ןוא טניירפ עשיליוּפ עקילָאמא ערעייז טנגעג

 טימ ןכאלסיוא ל?וק ןפיוא ייז ןנעלפ רעדיוו ערעדנא ,ליפענטימ טימ ןקוק

 א ןבָאה ייז סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג רעבָא ןענעז "רערעק-ןסאג , יד .קזוח

 טקיטפעשאב ןענעז ייז זא ,גנוטלאווראפ-טָאטש רעד ןופ גנוקיטעטשאב

 .ןיהנוװו טסייוו רעוו ,ןרעוו טקישעגקעווא ןופ טצישאב םורא יוזא ןוא

 -- ?טקערעג ןייז וצ , ןרָאװעג םענייא ןדעי ייב זיא גרָאז עטשרע יד

 זא .ץאלפטעברא ןא ףיוא ץענרע ךיז ןעמוקאבניירא ךרוד טצישעג .ה .ד

 ןעמ זיא יצ ,ןעוועג עגארפ עטשרע יד זיא ,טנגענאב ךיז ןבָאה עטנאקאב

 -נוא ןא .ה .ד ,",צ בירטאב , א ןיא טעברא ןעמ יצ ןוא "טקעדענ , ןיוש

 סָאװ ,ןקעוװצ-המחלמ ראפ טקעריד טעברא סיוא טריפ סָאװ ,גנומענרעט

 -סיוא, ןגעק לטימצוש ןטסרעכיז םעד ראפ ןרָאװעג טכארטאב זיא סָאד

 ."גנולדיז

 לכ םדוק לח זיא "גנולדיזסיוא , יד זא ,טסּוװרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ראפ ןגירקעג ארומ קראטש ךיא בָאה ,רעדניק ןוא ןשטנעמ ערעטלע ףיוא

 -אר וצ ייז תוצע ןכוז ןביוהעגנָא בָאה ןוא ןרעטלע עניימ ןופ ?רוג םעד

 ןיטסידָאמ רעטסעב רעד ראפ טנכערעג ךיז טָאה יורפ ןיימ יו יוזא .ןעוועט

 טרעלקרעד יז טָאה ,ןעיורפ עשטייד ראפ ןטיה טעבראעג ןוא טָאטש ןיא

 יד ןיא ןפָאטש-טוה ןייק ןעמוקאב טשינ ןָאק ןעמ זא ,סעקטנעילק עריא

 ייב :הצע ןא וצרעד ןאראפ רעבָא זיא סע .ןעגננאלראפ ייז עכלעוו ,ןרילָאק

 רעטוג א זיא רעכלעוו ,שטנעמ רערעטלע ןא ךיז טניפעג טָאטש ןיא זדנוא

 ןא ראפ שטנעמ ןקיזָאד םעד ןעמוקאב ןענעק לָאז יז ביוא ןוא ,רעבראפ

 עלא ןיא ףָאטשךןטיה ןבָאה וצ ןייז ךעלגעמ טעװ ,ךיז ייב ןטלעטשעגנָא

 רעייז זיא --- ראי קיצעביז ןוא ןייא -- רעטלע רעכיוה ןייז בילוצ .ןרילָאק
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 א ג א װ ה מ ? ש

 ךָאד רעבָא ,ץאלּפ-טעברא ןא רעטָאפ ןיימ ראפ ןלעוּפוצסיױא ןעוועג רעווש
 םיא שינעביולרעד יד ןעמוקאב וצ ןעגנולעג ןעגנואימאב עגנאל ךָאנ זיא
 -טוה ןופ רעבראפ סלא יורפ ןיימ ייב ןטלעטשעגנָא ןא יוװ ןענעדרָאוצנייא

 -ןקאב טנַאקעג טשינ עלעטש אזא ןיוש ךיא בָאה רעטומ ןיימ ראפ .ןפָאטש

 טקיטפעשאב ןייז טשינ ןָאק רֶאי קיצעביז ןוא ריפ ןופ יורפ א לייוו ,ןעמ

 רעדורב א םעניימ ךיוא ןוא ריא רעבירעד בָאה ךיא ,ןָאלאס-עדָאמ א ןיא

 רעד .רעזייה עשידיי ןופ רָאטארטסינימדא ןא ייב סעלעטש טפאשראפ

 עניימ עלא .ןירעטכעוו א עמאמ יד ןוא טנעסאקניא ןא ןרָאװעג זיא רעדורב

 עילימאפ ןיימ ןעגנולענ ןיא רימ סָאװ ,ןעוװעג אנקמ ךימ ןבָאה עטנאקאב

 ."ןקעד . וא
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 רָארעט רעטפראשראפ

 רעד יבנל רָארעט ןטפראשראפ ןופ םינמיס ןזיוואב ךיז ןבָאה סע

 : ננורעקלעפאב רעשידיי

 ץוחמ ןאמנגנוי ןשידיי א ןטלאהראפ לָאמנייא טָאה ןאמדָאּפאטשעג א

 -רעד ?קניוו א ןיא טרָאד ןוא ףיוה א ןיא טריפעגניירא םיא ,ָאטעג םעד

 -עלעט א ןעמוקאב ייצילָאּפ עשידיי יד טָאה םורא העש ייווצ ןיא .ןסָאש

 ןעמענקעווא ןוא ןגָאװ ןוא דרעפ טימ ןעמוק לָאז ןעמ ,גנודלעמ עשינָאפ

 -יוועגנָא ןפיוא ךיז טניפעג סָאװ ,(ןאמנגנוי םעד טסייה סע) "קערד סָאד,

 .סערדא םענעז

 ייוצ ןרָאװעגנ ןטלאהראפ ָאטעג ןיא ןענעז רעטעּפש נעט עכעלטע

 -כרוד א ןיא טיײל-ָאּפאטשעג ךרוד טנווָא ןיא רענייז א טכא ךָאנ טיילעגנוי

 טימ טרימיטינעלסיוא ךיז ןבָאה טיילעגנוי עשידיי יד .ָאטיוא ןקידנרָאפ

 ןעמונעגוצ ייז ייב ןבָאה טײלדָאּפאטשעג יד עכלעוו ,ןעניישריסאפ-טכאנ

 -ענקעווא טיילעגנוי יד ןבָאה ייז .ָאטיױא ןיא ןצעזוצניירא ךיז ןליופאב ןוא

 טאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלא ןעמונענוצ ייז ייב טרָאד ,םלוע תיב ןפיוא טריפ

 ,ןסָאשרעד ןוא ךיז ייב

 טָאה סָאװ ,לאפ א ןעמוקעגרָאפ זיא םורא נעט עכעלטע ןיא רעדיוו

 : סרוק ןטפראשראפ םעיינ םעד ןענעקרעד טזָאלענ
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 וװָא כָאט סנעש ט ןברוה

 ,ָאטעג ןיא ןזעוו-ראטינאס ןופ רעריפנָא ,גרעבלָאװ ר"ד רעשידיי רעד

 עננאל א קידנזומ .טפאשנאמטּפיוה-טָאטש רעד ןיא ןרָאװעג ןפורעג זיא

 עשטייד א ןענעייל ןעמונעג ר"ד רעד טָאה ,רָאדירָאק ןיא ןטראוו טייצ

 -טָאטש ןופ רעטערטראפ רעד ןעגנאנעגייבראפ זיא לָאמאטימ .גנוטייצ

 טימ ןוא ,טנאקאב טוג ןעוועג זיא רָאטקָאד רעד ןכלעוו טימ ,ןאמטּפיוה

 -רעד רָאטקָאד םעד ךָאנ טָאה שטייד רעד .גנוטייצ יד ןסירענסיורא הזגור

 ןייק ןענעייל טשינ ףראד דיי א זא ,טנָאזעג ןוא שטעּפ עכעלטע טגנאל

 .עשטייד א ךָאנ וצרעד ןוא גנוטייצ

 ןיא זא ,טכאמ רעד ןופ לעפאב א ןעמוקאב טָאה "טאר-ןדוי, רעד

 11 רעמונ עעלא ףיוא זיוה ןופ ןעיצסיורא ךיז רע לָאז געט ייווצ ןופ ךשמ

 ּוװ ,זיוה ןיא סאנ עקסראצנרַאג רעד ףיוא סָארויב ענייז ןענעדרָאנייא ןוא

 ןופ ,לוש-רעקרעווטנאה עשידיי יד ןענופעג ןרָאי רעקילדנעצ ךיז טָאה סע

 םירישכמ עלא טימ ןענישאמ עלא ןרָאװעג טריפעגנסיורא ןענעז סע רעכלעוו

 -קעווא ןוא ןעננולײטּפָאטעטיצירטקעלע ןוא רעלשיט ,רעסָאלש רעד ןופ

 טָאה "טאר-ןדוי, רעד .עלוש-רעקרעווטנאה רעשיליוּפ רעד ןרָאװעג ןבעגעג

 ןטמיטשאב ןיא לעפאב םעד ןריפוצסיוא ןעגנוגנערטשנָא עלא טכאמעג

 -עּפש געט ייווצ טימ .טכאמ רעד וצ זיוה סָאד ןבענענרעביא ןוא ןימרעט

 -ענרעד סָאד "ןייר-ןדוי, ןרָאװעג טכאמענ ןפוא ןטנאקאב ןפיוא זיא רעט

 עעלא רעטשרע רעד ןופ רעניווונייא יד .9 רעמונ עעלא ףיוא זיוה עקידנב

 טכאמעג ןלעװ סאג רעקיזָאד רעד ןופ רעזייה עלא זא ,טאהעג ארומ ןבָאה

 ,ןעגנוניוװ יד ןופ ןגָארטוצסיורא ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןוא "ןייר-ןדוי,, ןרעוו

 .ןסאג-ָאטעג ערעטייוו יד ןיא עטנאקאב וצ ,טנָאקעג רָאנ ןבָאה ייז סָאװ

 ןוא תורוחס ןקאילָאּפ עטנאקאב וצ ןגָארטענקעװא ןבָאה רעדיוו ערעדנא

 ןעמראדנאשז זא ,טכירעג ךיז ןעמ טָאה גָאט ןדעי .ןטלאהאב וצ ןכאז-טרעוו

 ןיא טבעלעג ןעמ טָאה יוזא ,ןעגנוניווװ יד ןופ ןביירטסיורא ןוא ןעמוק ןלעוו

 ,טייקרעכיזמוא ןוא קערש

 ףוס ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןעוו ,רעסערג ךָאנ ןרָאװעג זיא קינאּפ יד

 טיירּפשראפ ךיז ןבָאה סע .ָאטעג רעוועשראוו ןֹופ תועידי עכעלקערש טפוניוא

 -ָאטסנעשט ןייק ןעמוק לָאז *ָאדנאמָאק-סגנוטָארסיױא-ןדוי , יד זא ,ןעגנאלק

 רעמעדיוב ןוא סרעלעק יד ןיא ןענעדרָאנייא ןביוהעגנָא ןבָאה ךס א .ווָאכ

 .ןשינעטלעהאב עמייהעג
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 -נייא ןאמטּפיוה-טָאטש ןופ ?עפאב א ןעמוקאב טָאה "טאר-ןדוי , רעד

 קיצפופ ןוא טרעדנוה ףניפ ןופ ךיוה רעד ןיא עיצובירטנַאק א ןלָאצוצ

 זיא "טאר-ןדוי , ןופ גנוציז א ףיוא .סָאװראפ וויטָאמ ַא ןָא סיטָאלז טנזיוט

 עלא יװ יוזא ,טלָאצעגננייא ןרעוו ףראד עמוס יד זא ,ןרָאװעג ןסָאלשאב

 זא ,גנוניימ יד טנַאזעגסיורא ןבָאה עקינייא ,סעיצובירטנָאק עקידרעירפ

 -ארּפִא סָאד טעוװ ,ןלָאצוצנייא לענש עמוס יד ןבעגנייא ךיז טעוו סע גיוא

 וצ ךיז טרעטנענרעד סָאװ ,חנכס רעד ןופ גנורעקלעפאב עשידיי יד ןעוועט

 ןעמענ ןענאוונופ ; ענארפ יד טלעטשענסיורא רעבָא ךיז טָאה סע .זדנוא

 טעו ןשטנעמ לָאצ עסיורג א ןרעייטשאב ? ךיג רעד ףיוא טלענ ליפיוזא

 רעמ יד ןרעדָאפוצפיוא ןרָאװעג ןסָאלשאב רעבירעד זיא סע .גנאל ןרעיוד

 עקיזָאד יד "טאר:ןדוי , םעד ןגרָאבסיוא דלאב ןלָאז ייז ,ןדיי עכעלנעמראפ

 ןבענקירוצ ייז ןעמ טעװ ,גנורעקלעפאב רעד ןֹופ ןריסאקנייא ןכָאנ ןוא עמוס

 .טלעג ןטגרָאבענסיױא םעד ןופ טנעצָארּפ 0

 -ןדוי, ןיא ןרָאװעג ןפורעג ןענעז ָאטענ ןופ ןדיי עכעלנעמראפ יד

 טָארד סָאװ ,ראפעג עטנעָאנ יד טרעדלישענ ייז טָאה סעזערּפ רעד ווו ,"טאר

 -רעט ןקירעהעג ןיא ןרעוו טלָאצעננייא טשינ טעװ עמוס יד ביוא ,ןדיי עלא

 עקירעהעג ןבעגעג דלאב טָאה עטלמאזראפ יד ןופ לייט רעטסערג רעד .ןימ

 סָאװ ,רעדיוו ענעי .סננרָאמוצ טלָאצעגננייא ןבָאה עקירעביא יד ןוא סעמוס

 -ַאֹּפ רעד ךרוד ןענעז ,"טאר-ןדוי, ןופ גנורעדָאפ יד טליפרעד טשינ ןבָאה

 -אב יד טלָאצעננייא ןבָאה ייז זיב ,רעלעק ןיא ןרָאװעג טצעזעגנייא ייציל

 .סעמוס עטמיטש

 סע .ןאמטּפיוה-טָאטש םעד ןרָאװעג ןבענעגרעביא זיא טלעג סָאד

 ןופ ןטנעמילּפמָאק ןעמוקאב טזומענ טָאה סעזערּפ רעד זא ,סיוא טזייוו

 טיירּפשראפ "טאדדןדוי , רעד טָאה ןָא גָאט םענעי ןופ לייוו ,ןאמטּפיוה-טָאטש

 לייוו ,עשראוו ןיא סָאװ סָאד ןעשעג טשינ טעװ זדנוא ייב זא ,גנַאלק ַא

 יַארסיוא-ןדוי, יד ןעוו זא ; טכאמ רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןליפרעד רימ

 ןיא טכאמ עשטייד יד טעװ ,זדנוא וצ ןעמוק טעװ "ָאדנאמָאק-סננוט

 --עד ןוא ןטעברא ןדיי רעװַאכָאטסנעשט יד זא ,ןזייוופיוא ווָאכָאטסנעשט

 עשידיי יד טעװ םורא יוזא ןוא טכאמ רעד יבנל ןטכילפ ערעייז עלא ןליפ

 .ןרעו טעוועטארעג גנורעקלעפאב
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןבהווהח

 ,עלא ֹוצ ןעגנורעדָאפפיוא טקישעגרעדנאנופ טָאה "טארדןדוי, רעד

 ןפאשעג זיא סע .סעּפע ךָאנ ןגָאמראפ ייז זא ,ןעוועג דשוח טָאה ןעמ עכלעוו

 -עי סָאװ ,סעמוס יד טמיטשאב טָאה סָאװ ,עיסימָאק עלעיצעּפס א ןרָאװעג

 -טראה יד ןוא טלָאצעגנייא טָאה לייט רעטסערג רעד .ןלָאצנייא ףראד רעד

 -טלעג רעד רעבָא .ײצילַאּפ ךרוד ןרָאװעג ןעננוווצעג רעדיוו ןענעז עקיקענ

 -אקנייא-שירפ סָאד זא ,סיורג יוזא ןעוועג זיא "טאר-ןדוי , ןופ ףראדאב

 עכעלטע יד ןוא טנעה יד רעטנוא ןרָאװעג ןעמוװשעצ זיא טלעג עטריפס

 טשינ רעמ ןיוש טלעג טגרָאבעגסיוא רעייז ןבָאה ןשטנעמ ערעכייר קילדנעצ

 .ןעזעג קירוצ

 * 4 א

 א ךרוד ןעמוקאב טָאה דיי רעטנאקאב טוג טָאטש ןיא ,רעגיה א

 טָאה יז .ןילרעב ןופ רעטכָאט ןייז ןופ ווירב א טייהנגעלעג רעכטליורטראפ

 עקיטכיוו א זיא רעכלעוו ,שטייד א טימ טאהעג הנותח קירוצ ןרָאי טימ

 יז ,ןאמ ריא ייב ןביילבראפ וצ ןעננולעג זיא ריא .דנאלשטייד ןיא רוניפ

 -רעייט סָאד ןעוועג דימת ריא ייב ןענעז עכלעוו ,ןרעטלע עריא וצ טביירש

 ןלעוװוק עשטייד ערעכיז ןופ טמיטשאב טסייוו יז זא ,טלעוו רעד ףיוא עטס

 ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,רעדנעל יד ןיא ןדיי יד ןופ גנוטָארסיױוא רעד ןגעוו

 -טסבלעז ןיינאב ןלָאז ייז ,הצע ןא ןרעטלע יד רעבירעד טיג יז ,טריּפוקָא

 -לעוו ,ךיז ןעמס םוצ ןעלטימ עשימעכ ענעדישראפ ןָא ייז טזייוו יז ,דרָאמ

 ןעוט סָאד ןלָאז ןרעטלע יד ,טביירש יז .ןצרעמש ןייק טשינ ןפאשראפ עכ

 .ץרוק זיא טייצ יד לייוו ,רעירפ סָאוװ

 וצ ןבעל ןייז טרעשאב ךירנייה ןוז ריא ןוא ריא טעוװ סע ביוא

 ןלעוװ ייז ביוא זיולב ,רבק רעייז ףיוא ןעמוק לָאמא ןענעק יז ?יוװ ,ןביילב

 ןלעװ ייז ביוא ןוא ,רבק רעייז ןעניפעג ןענעק יז טעװ ,דרָאמטסלעז ןייגאב

 ןלעוו ,גנוטָארסיױא רעניימעגלא רעד ףיוא ןטראוו רָאנ ,ןעוט טשינ סָאד

 עכעלקערש יד ןלעו ןוז ריא ןוא יז רעבָא ביוא .ןדייל ליפ רעייז ןזומ ייז

 ךיז טעװ ןעמ ביוא ,ךעלנעמ ץנאג זיא סָאד ןוא ,ןבעלרעביא טשינ ןטייצ

 ךיוא טעװ ןוא ןעוט ןאמ ריא סָאד טעוװ ,עשידיי א זיא יז זא ,ןסיוורעד

 עריא ּוװ ,ןסיוו לָאז יז ,עניטסעלאּפ ןיא אזיל רעטסעווש ריא וצ ןביירש

 ןרעטלע יד טימ ווירב ןיא ךיז טנגעזעג יז .ןעניפעג וצ טיוט ןכָאנ ןרעטלע

 עבָאב-עדייז ןייז טימ ךיז טנגעזעג ןוז ריא ךיוא .רעטרעוו עקידנריר טימ
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 א ג א וו ה 8 ? ש

 יד וצ ווירב ןעמעראוו א טביירש ןאמ ריא ךיוא .ןפוא ןקיצראה א ףיוא

 ךעלגעמ זיא סָאװ ץלא טוט רע זא ,ייז טרעכיזראפ ןוא ןרעטלע-רעניווש

 .ןוז ןקיצנייא ןוא יורפ עטבילעג ןייז ןבעל םייב ןטלאהרעד וצ

 רעטרעוו עשינארט ןוא עשילרעטסיוא יד ןכלעוו ףיוא ,ריּפאּפ סָאד

 -רעטרע זיא ,ןרעטלע עריא וצ רעטכָאט רעד ןופ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז

 ןרָאװעג סאנ זיא ריּפאּפ סָאד .ןפָאלעגפיוא יװ ,ןגיובעגסיוא ןעוועג זייוו

 רעטעּפש ןוא ווירב םעד ןבירשעג טָאה יז תעב ,ןרערט סרעטכָאט רעד ןופ

 !רעג טלָאװ יז זא ,ןבירשעג טָאה יז .טנקורטענסיוא ריּפאּפ סָאד ךיז טָאה

 עריא ןופ ךיילנ עסייה ןוא טייהרעסַאנ ןקישרעביא ןרערט יד טלָאװעג

 ריּפאֹּפ ןטשטיינקעצ םעד ןופ ןעמענוצוצ ייז טעב יז רעבָא ,סיורא ןגיוא

 -רדאפ ןרעטלע יד וצ ווירב יד ןיא ןקיש לָאמא טנעלפ יז יו יוזא ,ּפָארא

 .ןעמולב עטנקורט

 ָאטעג ןרעביא טבעוװשעג טָאה ווירב ןקיזָאד םעד ןופ טלאהניא רעד

 ןבָאה סָאװ ,עלא ףיוא המיא ןא ןפרָאװעגנָא טָאה רע .טסנעּפשעג א יװ

 -עכער א ןבענעגּפָא ךיז טָאה ןעמ .טנעיילעג םיא רעדָא טרעהעג םיא ןופ

 הצע אזא ןבעג וצ ךיז ייב טלעוּפ רעטכָאט א ביוא ,עגאל רעד ןופ גנונ

 ןוא קערש יד טרעסערגראפ ןשטנעמ יד ייב טָאה ווירב רעד .ןרעטלע עריא

 ,קינאּפ יד טקראטשראפ
 א 5 *

 יד ןבָאה ,1942 ןופ רעבמעטּפעס ןטס21 םעד ,ירפרעדניא רוּפכ םוי

 םעּפורג-רעטעברא יד .גָאט ןכעלנעוועג ןדעי יו ןעזענסיוא ָאטעג ןופ ןסאג

 טשינ ןענעז ןעיורפ עשידיי יד ,רעצעלּפ-טעברא ערעייז וצ ןעננאנעג ןענעז

 -ראפ יד ןיא ןריט ןוא רעטצנעפ ,ןליד יד ןשאוועג רָאנ ,ןענעוואד ןעגנאגעג

 -עטניא ערעדנא עלא ןוא ןטאקָאוװדא ,רערעל יד ,סָארויב עשטייד ענעדיש

 וצ ןעלסקא יד ףיוא רעמיזעב טימ ןעייר ןיא טרישראמ ןבָאה ןלאוטקעכ

 וצ ווו טאהעג רָאנ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ערעדנא עלא ,רעצעלּפ-טעברא ערעייז

 םעד קידנּפאלקסיוא ,ןסאג יד ןפָאלעגכרוד טירט עכיג טימ ןענעז ,ןטעברא

 .ךיש ענרעצליה ערעייז טימ טקאט-ןפאלקש

 יד ייב ןראש ךיז ןטלאטשעג ןעזענ ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד זיולב

 ערעטלע ןענעז סָאד .ןרעוו וצ טקרעמאב ?יפוצ ךיז קידנטיה יוװ ,טנעוו
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוה

 ןצנאג א ןביילבראפ וצ טרָאד ידכ ,ןיירא ןלוש יד ןיא ןעגנאגעג ןשטנעמ
 .ןענעוואד םייב גָאט

 -רא ןָא ןסעזעג עטמאאב יד ןענעז "טאר-ןדוי, ןופ סָארויב יד ןיא
 -אב א רענייא .ןטנאסערעטניא ןייק ןעמוקענ טשינ טנייה ןענעז סע ,טעב
 רע .לעצנערפ רעה ףעש ןשטייד ןטימ סעומש א טריפראפ טָאה רעטמא
 טעוו סע זא ,ןריי ייב טשרעה סָאװ ,ארומ רעד ןגעוו טלייצרעד םיא טָאה

 ,טנָאזעג ןוא טרעזייבעגנָא ךיז טָאה לעצנערפ ."גנולדיזסיוא, ןא ןעמוקרָאפ

 עטיב רעד ףיוא ."רָאפ סטכינ טמָאק סע ,ןרָאװעג טקיררעפ עלא טייז ריא

 -ראפ ןוא רעטרע עכעלטע ףיוא טרינָאפעלעט לעצנערפ טָאה ןטמאאב ןופ

 -ענ רע טעװ ןענאוונופ םוראוו ,ןעמוקרָאפ טשינרָאנ טעװ סע זא ,טרעכיז

 ?טעברא רעד וצ ןבָאה ףראד רע סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט יד ןעמ

 ןבָאה לייט .גנומיטש-רחּפ א ָאטעג ןיא טשרעהעג טָאה ךָאד רעבָא

 ָאד טעוװ ,רעבמעטּפעס ןטס92 םעד ,סנגרָאמוצ זא ,ןלייצרעד וצ טסנוועג

 "רעשירא , רעד ןופ ."גנולדיזסיוא ןדוי, יד ןעמוקרָאפ ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ןשיטאל טָאטש ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג סע זא ,העידי א ןעמוקעגנָא זיא טייז

 -רעהא ןענעז ייז זא ,טמיראב ץעגרע ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעניארקוא ןוא

 ןופ ןירעמיטנגייא ןא ,יורפ עשיליוּפ א ,ןדיי יד טימ ןכאמ ףוס א ןעמוקעג

 טזייּפשאב ןרעוו ןארָאטסער ןיא ריא ייב זא ,טלייצרעד טָאה ,ןארָאטסער א

 ןופ ןעמוקענ רעירפ נָאט א טימ ןענעז עכלעוו ,ןשיטאל ןוא רעניארקוא

 םישרח ייווצ ןעוועג טרָאד ןענעז ייז זא ,טגָאזענ ריא ןבָאה ייז .עשראוו

 יד טימ ןוט עבלעז סָאד ייז ןלעוװו טציא .ןדיי יד טרידיווקיל ןוא אטעג ןיא

 .ןדיי רעװָאכָאטסנעשט

 ַאטעג ןרעביא ןנָארטעגכרוד טניוו-םערוטש א יװ ךיז טָאה העידי יד

 .טונימ וצ טונימ ןופ ןסקאוועג זיא המיא יד ןוא

 ןעזעג ןעמ טָאה ָאטעג ןופ ץענערג רעד ייב ץאלּפ ןסיורג םעד ףיוא

 ,עירעמראדנאשז רעד ןופ ןריציפָא-רעטנוא עטנאקאב עלא טלמאזראפ

 : !עמענוצ רעלדנעה עשידיי יד ןופ ןעמוקאב תועשר רעייז ראפ ןבָאה סָאװ

 ןוא ?לגרָאג רעד, ,"רעדרעמ רעד, ,"עלעסעפ סָאד, ,"ּפָאק רעסייוו רעד,
 פא ןטלאה ןוא ןדעּפיסאלעוו ערעייז טימ טרָאד ןעייטש ייז ,ערעדנא ךָאנ

 קעווא טראפ רענייא ,העש א טרעיוד סע .ןדער ןוא ןדער ייז .גנוטאראב א

 רענייא רעדיוו טרָאפ ךָאנרעד .םענייא ךָאנ טימ קירוצ ךָאנרעד טמוק ןוא
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 א ג א װ ה 8 5? ׁש

 ןזייוו ייז ,?יטש ךיז ןשיווצ סעומש םעד ןריפ ייז .קירוצ טמוק ןוא קעווא

 םעד טכאמ סע ,רעטייוצ א ףיוא ָאד ,סאנ ןייא ףיוא ָאד טנעה יד טימ

 א סָאד טזייו דיי ןייא .טעװענאלּפעג סעּפע ָאד טרעוו סע זא ,קורדנייא

 .טסקאוו קינאּפ יד ןוא ןטייווצ

 -אב א ןרָאװעג טיירּפשראפ זיא ןעהעשינָאטימכָאנ עטעּפש יד ןיא

 ןופ ןעמוקאב טָאה רע זא ,סעזערּפ-"טאר-ןדוי, ןופ העידי עקידנקיאור

 טשינרָאג טעװ סע זא ,ןדיי יד ןקיאוראב לָאז רע ,גנודלעמ א טכאמ רעד

 .זָאלטנורנ ןעֶנעֶז ןעיירעדער עלא זא ןוא ןעמוקרָאפ

 ,עלירָאהָאּפ טאקַאװדא רעד ןעמוקענ זיא ןזיוה-רעקרעווטנאה ןיא

 ,שטנעמ רעקידבשוימ רערעטלע ןא ,"טאדדןדוי, ןופ ףעש-עיצאזינאגרא רעד

 ָאטשינ זיא סע זא ,ןלעוװק ערעכיז ןופ טסייוו רע זא ,טרעכיזראפ טָאה ןוא

 רָאנ ,ןגרָאמ רָאנ טשינ ןוא ןגרָאמ טעוװ סע -- ןקערש וצ ךיז סָאװ ראפ

 .ןעשעג טשינרָאג ללכב טעוו סע

 טימ עירעמראדנאשז רעד ןופ ריציפִא ןא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 סָאװ ,ןכאז ךיז ראפ טלעטשאב ןוא רעקרעווטנאה א וצ ןעמוקענ יורפ ןייז

 רעקרעווטנאה רעד .ןכָאװ ייווצ ןרעיוד טזומענ טָאה ייז ןטעבראסיוא סָאד

 ןגרָאמ לָאז ,טסעומש ןעמ יו טיול זא ,ננוקרעמאב עליטש א טכאמעג טָאה

 רעד ןופ גנוריפסיוא יד רעכיזמוא טכאמ סָאװ ,סעכלעזא סעּפע ןעמוקרָאפ

 ,טרעכיזראפ ןוא ןופרעד טכאלענסיוא ךיז טָאה ריציפֶא רעד .גנולעטשאב

 ףיוא טעברא טיג רע ביוא .ןריסאּפ טשינרָאג טעװ טָאטש ןיא זדנוא ייב זא

 .ןעשעג טשינרָאג טעוװ סע זא ,רעכיז ךָאד זיא ,ןימרעט אזא

 .ָאטעג ןרעביא טיײרּפשעצ לענשדץילב דלאב ךיז ןבָאה תועידי עטוג יד

 טָאה ןעמ ןוא רעמינּפ יד ןופ קערש יד ּפָארא רעדיוו זיא ןשטנעמ ייב

 .טמעטָאעגּפָא רעטכייל רעדיוז

 2 טז

 1942 רעבמעטּפעס ןטס22 ןופ "עיצקא, יד

 עלא ןופ ןוא טכאמ רעד ןופ ,"טאר-ןדוי, ןופ ןעגנורעכיזראפ יד

 טלוב וצ .ןדיי עלא ןקיאוראב טנָאקעג טשינ ךָאד ןבָאה ןלעווק ערעדנא

 .עטרעקראפ סָאד טגָאזעגנָא ןבָאה סָאװ ,םינמיס עטכעלש יד ןעוועג ןענעז
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 װ ַא כָאט סנ עש ט ןברוח

 -ענ טשינ רופכ םוי יאצומ ןופ טכאנ יד רעבירעד ןענעז ןשטנעמ ךס א

 א רעייז ןעוועג זיא טכאנ יד .ןעגנוניווו ערעייז ןיא טכאוועג רָאנ ,ןפָאלש

 בילוצ ןשַאלראפ ןעוועג ןּפמָאל-ןסאגנ יד ןענעז קידנעטש יוװ .ערעטצניפ

 ןרָאװעג טניוטשרעד ןענעז ןשטנעמ עקידנכאוו יד רעבָא ."ץוש-טפול,

 מָאל עשירטקעלע עלא זא ,רעטסנעפ יד ךרוד גנילצולּפ קידנעעזרעד
 .המחלמ רעד ראפ לָאמא רָאנ יו ןטכיולענפיוא ?עה יוזא לָאמאטימ ןבָאה

 םעד ןופ רעטנָאמ א ,קיטכיוומוא ןרָאװעג "ץוש-טפול , יד זיא לָאמ ןייא טימ

 ָאטעג ןופ ןסאנ יד ןרָאפעגכרוד זיא טלאטשנא-טעטיצירטקעלע ןשיטָאטש

 .ןעננוטייל עלא טרילָארטנָאק ןוא

 ןעמ ןענאוונופ ,גנוניווו ןיימ ןופ ןָאקלאב ןפיוא סיורא ןיב ךיא

 ךיא .ןיירא קראמ םעיינ ןיא ףיט זיב עעלא עצנאנ יד ןעז טנָאקעג טָאה

 -ימ רעטנאקאבמוא זדנוא ייב טציא זיב א ןופ ןעננולײטּפָא ןעזרעד בָאה

 עננאל רָאנ ןיא ןוטעננָא ,ןעניושראּפ עקיד ,עקירעדינ .עיצאמרָאפ-רעטיל

 -נאשז ןעוועגנ ךיוא ןענעז ייז ץוח .סמערָא יד ףיוא ןסקיב טימ ,ןעלטנאמ

 טלעטשענּפָא ךיז ,ָאטעג ןיא זייוסעּפורג טרישראמניירא ןבָאה ייז .ןעמראד

 ערעייז ןופ ייווצ רעדָא םענייא טזָאלענרעביא ןוא רעיוטדזיוה ןדעי ייב

 ייב ,ןָאקלאב ןיימ רעטנוא .ךַאװ א טלעטשענסיוא םורא יוזא ןוא טייל

 טימ ןעמראדנאשז ייווצ ןייטש ןבילבעגנ ןענעז ,ָאטעג ןופ ץענערנ רעד

 ,טייז "רעשירא, רעד ףיוא ןיוש ,רעטייוו לסיבא ,ּפעק יד ףיוא ןעמלעה

 ןופ ןלָארטאּפ ןבָאה עעלא רעד ןטימ ןיא ,ייווצ ערעדנא ןענאטשעגנ ןענעז

 -טכאנ רעד ןיא ;קירוצ ןוא ןיה טרישראמ רעניארקוא ןוא ןעמראדנאשז

 ענעדישראפ טרעהעג ןסאנ-ַאטעג ערעטייוו יד ןופ ןעמ טָאה טייקליטש

 : סעדנאמָאק עשירעטילימ

 *? ןרישראמ , ,"! טפניפ, ,"! םטכער

 ןעגנולקעג ןוא טלעטשענּפָא רעצעמע ךיז טָאה רעיוט רעזדנוא ראפ

 ןיש זיא רעניוװנייא יד ןופ רענייק .ןענעפע םיא לָאז רע ,רעטכעוו םעד

 ךיז טָאה סע ,רעיוט םוצ ןקילב יד טדנעוװעג ןבָאה רימ .ןפָאלשענ טשינ

 ןשידיי םעד ןפור ןעמוקעג זיא טנאיצילָאּפ רעשיליוּפ א זא ,ןזיוועגסיורא

 ןעניווװ עכלעוו ,ןטנאיצילַאּפ עכעלטע ןוא יײצילַאּפ רעד ןופ רעטייל-ספליה

 ערעזדנוא ףיוא .טאיראסימָאק רעייז ןיא ןדלעמ דלאב ךיז ןלָאז ייז ,זיוה ןיא

 רע .רעפטנע ןייק ןעמוקאב טשינ רימ ןבָאה ,ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןגארפ
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 א ג א װ ה 8 ? ׁש

 ןטנאיצילַאּפ עשידיי ערעדנא ןפור קעווא רלאב ןוא טריוורענעד ןעווענ זיא

 .רעזייה ערעדנא ןופ

 -עג ןוא ןעיירעסיש טרעהרעד רימ ןבָאה גָאטראפ רעגייזא 98 םורא

 זיא סע זיב טרעיודעג ןבָאה תולוק ןוא ןעיירעסיש יד .ןשטייד ןופ ןעיירש

 טימ ןדיי עסאמ עסיורג א ןעזרעד רימ ןבָאה לָאמאטימ ןוא ,ןרָאװעג גָאט

 יד ּוװ ,ץאלּפ םוצ ןשטייד ךרוד ןבירטעג ןרעוו סעציײלּפ יד ףיוא ךעלקעּפ

 .גנוטאראב רעייז ןטלאהעגּפָא ןטכענ ןבָאה ןעמראדנאשז

 א טּפאכעגמורא טָאה ,זיוה רעקרעווטנאה ןופ רעניווװנייא יד ,זדנוא

 ןייא ןיא סעילימאפ עכעלטע וצ ןעמונעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה רימ .קערש

 רימ ,רעטסנעפ ןכרוד קוק א הבנגב טּפאכעג טייצ וצ טייצ ןופ ןוא גנוניוװ

 ףיוא ?ּפָאקנעטַאט , ןעגנונעכייצּפָא טימ טײל-ָאּפאטשעג יו ןעזעג ןבָאה

 עיינ רדסכ ןביירט ,טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער טימ ,ןרידנומ ןוא ןעלטיה יד

 ,ץאלּפ םוצ ןדיי תונחמ

 -עג יוזא ךיז טָאה ,תולוק ןוא ןעיירעסיש טימ טיילגאב ,"עיצקא , יד

 טנאיצילָאּפ ןשידיי א ןעזרעד רימ ןבָאה לָאמאטימ .העש עכעלטע ןגיוצ

 םיבורק ייב טזָאלעגרעביא ןטכענ ָאד טָאה רע .זיוה רעזדנוא ןיא ןייגניירא

 ,גנוניווו רעד ןיא םיא וצ ןפָאלענּפָארא ןענעז זדנוא ןופ עכעלטע .יורפ ןייז

 ןיילק א יוװ ןענייוו ןוא ןייטש ןעזרעד םיא ןבָאה רימ .ןיירא זיא רע ןיהּנװ

 ןיא ןכאז עכעלרעדיוש רָאפ ןעמוק סע זא ,טלייצרעד זדנוא טָאה רע .דניק

 -אסימָאק ןיא ןעמוקעג גָאטראפ ןענעז ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד ןעוו : ָאטעג

 -טּפיוה-עירעמראדנאשז םעד ןופ לעפאב א ןעמוקאב ייז ןבָאה ,ןיירא טאיר

 ייז זא ,"עיצקא, רעצנאג רעד טימ ןָא טריפ רעכלעוו ,טדראהנענעד ןַאמ

 סע רעװ .ןעמוקאב ןלעװ ייז סָאװ ,ןעגנוזייוונא יד ןריפסיוא יונעג ןלָאז

 .ןרעוו ןסָאשרעד טרָא ןפיוא טעוװ ,לעפאב םעד וצ ןסאּפוצ טשינ ךיז טעװ

 ןעוועג זיא ,ןעמוקאב טָאה ייצילָאּפ עשידיי יד סָאװ ,עבאנפיוא עטשרע יד

 -נֶא ייז טעװ סע עכלעוו ,ןסאג יד ןיא ,ןעגנוניווו עשידיי עלא ןיא ןייג וצ

 ייז זא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןדיי עלא ןגָאזנָא ןוא ,ןרעוו ןזיוועג

 ןרעדנא ןרעטניה רענייא ןעייר ןיא ןיינ ןוא סאג ןיא סיורא זייוװסעּפורג ןלָאז

 ןעגנוניווו יד .ךעלקעּפ עניילק ןעמענטימ זיולב ןגעמ ייז ,קראמ םעיינ םוצ

 -אבסיוא ךיז טעװ סע רעוו .ריט ןיא ןעלסילש יד טימ ,ןפֶא ןביילב ןפראד

 .ןרעוו ןסָאשרעד טעװ ,ןטלאה
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 וו ָא כָאט םנעש ט ןברו ח

 יד ןופ רעצרעה יד ןוטעג ?סיירט א טָאה לעפאב סנאמטּפיוה םעד

 טליפרעד ןבָאה ייז ,רעמינּפ ערעייז טכאמעג ךיילב ןוא ןטנאיצילָאּפ עשיריי

 -עג ךָאד ןענעז ייז רעבָא ,ןריפסיוא ןפראד ייז סָאװ ,עלָאר עקירעיורט יד

 ןעמ זא ,ןזיוועגסיורא רעבָא ךיז טָאה סע .עבאגפיוא יד ןליפרעד ןעגנאג

 -ָאטעג יד ;ייצילַאּפ רעשידיי רעד ףיוא טזָאלראפ ןצנאגניא טשינ ךיז טָאה

 ןענעז סָאװ ,טײל-ָאּפאטשעג ןוא ןעמראדנאשז טימ ןעוועג לֹופ ןענעז ןסאג

 ןדעי ייב טכוזעג ,ןשטנעמ יד ןבירטעגסיורא ןוא ןעגנוניווו יד ןיא ןיירא

 ןעמונעגוצ ןבָאה ןוא ! ןטנאילירב ,טלעג ביג ; ןגירשעג ןוא ןשַאט יד ןיא

 .ךאז-טרעוו עדעי

 ןסָאשרעד ןענעז ,ןייג טנָאקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,עקנארק ןוא עטלא יד

 ןבָאה רימ סָאװ ,ןעיירעסיש יד ןעוועג סע ןענעז סָאד .טרָא ןפיוא ןרָאװעג

 .ןֶא גָאטראפ ןופ טרעהעגנ

 רעטומ עטלא ןייז טָאה רע זא ,טלייצרעד זדנוא טָאה טנאיצילָאּפ רעד

 -ענ טשינ ןוא סיפ עקנארק טאהעג טָאה יז לייוו ,בוטש ןופ טריפעגסיורא

 טָאה ,סאג רעד רעביא טריפעג יז טָאה רע תעב רעבָא .ןיילא ןייג טנָאק

 .דרע רעד ןצ ןוטעג רעדיילש א ןוא ןטניה ןופ טּפאכעננָא רעצעמע םיא

 רעדרעמ א ןעזרעד ןוא סיפ יד ףיוא טלעטשעג קירוצ ?ענש ךיז טָאה רע

 ןיולב טָאה רע .ןעמאמ ןייז ףיוא טלעטשעגנָא טנאה ןיא רעװלָאװער א טימ

 יעגּכָא ןבָאה דלאב ןוא !רעטומ ןיימ ןיא סָאד : ןעיירשוצסיוא ןזיוואב

 וד טכיוהעגסיוא ךיג ןוא ןלאפעגמוא זיא רעטומ ןייז ,ןסָאש יירד טכליה

 ,לרנטרעג א ןיא ןטלאהאב ןוא ףיוה א ןיא ןנָארטעגניירא יז טָאה רע .המשנ

 ןוא טנייוועצ רעדיוו ךיז טָאה טנאיצילָאּפ רעד ,ןנייווצ טימ יז קידנקעדוצ

 .קעווא

 -ילַאּפ עשידיי יד ןעמוקעגנָא ןענעז נָאטימכָאנ רעגייזא יירד םורא

 -רעקרעווטנאה םעד ןיא ןדנוא טימ ןעמאזוצ טניווועג ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצ

 ךיז ןבָאה ייז יו םעדכַָאנ .ןכָארבעצ ןוא דימ ןעזעגסיוא ןבָאה ייז .זיוה

 ןיא סע סָאװ ,ןלייצרעד ןביוהעגנָא זדנוא ייז ןבָאה ,טקיאוראב ?סיבא

 .ָאטעג ןיא ןעמוקעגרָאפ

 טכא זיב יירד ןופ רעדניק ענייש ,עניילק יו ,טלייצרעד טָאה רענייא

 יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טאהעג רעירפ גָאט א טימ ןענעז עכלעוו ,רָאי

 ןוא ,"עיצקא, רעד ראפ ארומ תמחמ ,"טייז רעשירא , רעד ףיוא ןקאילַאּפ
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 א ג א װ ה מ ? ש

 -אבסיוא ייז לָאז ןעמ זא ,סעמוס עסיורג טלָאצאב טָאה ןעמ עכלעוו ראפ

 רעדניק יד ,ןרָאװעג ןבירטעגסיורא קירוצ ןקאילָאּפ יד ךרוד ןענעז ,ןטלאה

 -ייד יד רעבָא ,ןטייז עלא ןיא ןפָאלענ עטלמוטעצ ןוא ענעקַארשעצ ןענעז

 ,אטעג ןיא ןיירא קירוצ טזָאלעג טשינ ןיוש ייז ןבָאה רעניארקוא ןוא ןשט

 -נעמ-ןסאמ ןבירטעגפיונוצ ןעוועג ןענעז סע וו ,ץאלּפ ןפיוא טגָאיעג רָאנ

 ףיוא ךיז טָאה רענייק רעבָא ,ןגירשעג ןוא טנייוועג ןבָאה רעדניק יד .ןשט

 יד ךרוד ןענעז ןשטנעמ רעטנזיוט ןופ ןסַאמ יד .טקוקעגמוא טשינ ייז

 -ער ןוא סנקעטש טימ ןרָאװעג טגָאיעג רעדרעמ עשיניארקוא ןוא עשטייד

 ןרָאװעג ןטערטעצ ןוא טקירדעצ טושּפ ןענעז רעדניק יד זא יוזא ,ןרעװלָאװ

 .ןשטנעמ עטגָאיעג יד ןופ סיפ יד רעטנוא

 ,ןָאסליװ ,ידלאביראג :ןסאג יד ןעמונעגמורא טָאה ?עיצקא,, יד

 ,טמיטשאב ןעוועג זיא סע .סאנ רעוועשראוו לייט א ןוא עיוואק ,עקטורק

 טקישעגסיורא ןוא טלמאזענפיונוצ ןלָאז "עיצקא , רעטשרע רעד ןיא זא

 .ןדיי טנזיוט ןביז ןרעוו

 קראמ ןפיוא טלעטשעגקעווא ךיז טָאה טדראהנענעד ןאמטּפיוה רעד

 -ראפ יד וצ טקוקענוצ ךיז ןוא טנעגיריד א יו טנאה ןיא עלעקעטש א טימ

 א רעדָא ןאמנגנוי ןטנוזעג א טקרעמאב טָאה רע ןעוו .תונחמ עקידנעייגייב

 יד ןענעז דלאב ןוא עלעקעטש ןטימ ןזיוועגנָא רע טָאה ,יורפ ענייש עגנוי

 ןיא ןרָאװעג טלעטשענ ןוא ייר רעד ןופ ןרָאװעג ןניוצענסיורא ענעזיוועגנָא

 ןבָאה עטעװעטארענּפָא יד .ןביילבראפ -- טיידַאב טָאה סָאד .טייז רעד

 ןייק .לענש ןעשעג טזומענ טָאה סָאד .עטנעָאנ ערעייז ןזָאלראפ טזומעג

 ןניוא ,ןקאב יד רעביא ןעניר ןרערט .ןאראפ טשינ ָאד ןיא ךיז ןענעגעזעג

 רעבָא ,רעמינּפ יד סיוא ךיז ןסייר ןעיורפ ,ןענייוו רעדניק ,רעצ טימ ןקוק

 ןּפוטש ןוא ןסיוטש ,"גנונעדרָא , יד ןטיה רעדרעמ יד ,ךיג-ךיג טעשעג ץלא

 !לענש ,לענש : תולוק עדליוו טימ ןעיירש ןוא

 ןאמטּפיוה רעד טָאה סעילימאפ ערעייז טימ םיריוטקָאד עשידיי יד

 .ןביילבראפ טרָאד ןלָאז ייז ןוא ןיטנאראק ןיא ןריפוצּפָא ןליופאב

 טרָאד רע טָאה ןטנאיצילַאּפ עשידיי יד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ יד ךיוא
 -נאיצילַאּפ ןוא םיריוטקָאד עטאהעג הנותח טשינ יד .ןריפרעבירא ןסייהעג

 סלא ייז ןוא ךעלדיימ עטנאקאב רעדָא עטנעָאנ ערעייז טכוזעגפיוא ןבָאה ןט
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 וָאכָאטסנצעטט ןברוהח

 ףיוא ייז קידנעװעטאוּפֶא ,ןיטנאראק ןיא טריפעגרעבירא ןעיורפ ערעייז
 .ןרעוו וצ טקישעגקעווא ןופ ןפוא םעד

 -ןליוק רעד ףיוא ןרָאװעג טריּפענּפָא ןיא עסאמ-ןשטנעמ עסיורג יד

 ןעמראדנאשז טראוועג ייז ףיוא ןיוש ןבָאה טרָאד ,"אטראוו , עיצאטס-ןאב

 -ּפָארא ןלָאז ןריי עלא  זא ,לעפאב א ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע .ןענָאגאוו ןיא

 ןענעז דלאב ."טייז א ןיא ןניילקעווא ןוא סיפ יד ןופ ךיש ערעייז ןעמענ

 רעדעי ןופ רעדנעב-רינש יד ןדנובעגפיונוצ ,ךיש רעגרעב ןסקאוועגנָא

 טָאה סע ."ןענָאנאוו יד ןיא ןיירא, : ןרָאװעג ןליופאב זיא םעדכָאנ .רָאּפ

 זיא ןענָאגאוו יד ןיא .הלהב א ןוא גנערדעג א ,יירעּפוטש א ןביוהעגנָא ךיז

 וצ ןרָאװעג טּפָאטשעגנָא זיא ןָאגאוו ןדעי ןיא ,טפאשגנע עסיורג א ןעוועג

 ןבָאה טיײל-ָאּפאטשעג ןוא ןעמרַאדנַאשז יד .ןשטנעמ רעמ ןוא טרעדנוה

 -נעעזסיוא רעסעב יד טכוזאב ןבנָאה ייז .ןענָאגאוו יד ןיא ךיוא טרעדנילּפעג

 .ןענופעג רָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,ןעמונעגוצ ןוא ןשטנעמ עקיד

 -עגסיוא ןעגנואימאב עסיורג ךָאנ טָאה "טאר-ןדוי, ןֹופ סעזערּפ רעד

 "טאר-ןרוי, ןופ ָארויב רעד ןיא ןריפקעווא ןנעמ יורפ ןייז לָאז רע ,טלעוּפ

 יניהא יז ןעגנאגעג זןיא רע תעב רעבָא .ןעוװעטארּפָא יז םורא יוזא ןוא

 ןיוש זיא יז זא ,טסנווורעד טנאיצילָאּפ ןשידיי א ןופ ךיז רע טָאה ,ןעגנערב

 -עירעמראדנאשז א וצ ןפָאלענוצ זיא רע .ןָאנאוו א ןיא ןרָאװעג טנדָאלראפ

 ןפלעה םיא לָאז רע ,ןטעבעג םיא ןוא ,טנעקעג םיא טָאה רעכלעוו ,ריציפָא

 "וולרעד רענעמוקאב רעד ףיוא ךיז קידנפורראפ ,ןעמוקאבסיורא יורפ ןייז

 וצ טריפעגוצ םיא טָאה ריִציּפֶא רעד .טדראהנעגעד ןאמטּפיוה ןופ שינעב

 ,ןָאגאו םעד טזָאלראפ טָאה יז ןעוו .טיירפאב יורפ ןייז ןוא ןענָאגאוו יד

 דניק ןיילק א טנעה יד ןיא ןפרָאװעגניירא הנכש ענעזעוועג א ריא טָאה

 טנעה יד טקערטשעגסיוא ןבָאה עלא .ךיז טימ ןעמונעגטימ סע טָאה יז ןוא

 ןיימ -- ךאווש ןיב ךיא -- טימ ךימ טמענ -- : טעבעג טימ סעזערּפ םוצ

 יד רעבָא ,ןטלאהסיוא טשינ ןָאגאוו ןטקאּפענלופ םעד ןיא ָאד טעװ ץראה

 ןרָאװעג םראדנאשז ןכרוד זיא ךעלעדער עניילק ףיוא ריט-ןָאנאוו עטיירב

 ךיוא .ןרָאװעג טמוטשראפ לָאמאטימ ןענעז ןטעבענ יד ןוא טשטירראפ

 טרירעג טָאה גוצ רעד ןוא ןרָאװעג טכאמראפ ןענעז ןענָאנאוו ערעדנא עלא

 ,טרָא ןופ
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 א ג א וו ה מ ? ש

 ןליופאב טָאה ןאמטּפיוה רעד עכלעוו ,ןשטנעמ קילדנעצ עכעלטע יד

 .ּפאש ןיא ןרָאװעג טריפענקעווא ןענעז ,ןזָאלוצרעביא

 עלא ןיא טנערבעג גָאט ןצנאג א טָאה סָאװ ,טכיל עשירטקעלע סָאד

 -סיוא זיא --- ןדיי יד ןביירטסיורא ןופ בוט םוי ןסיורג םעד דובכל ןסאג

 זרָאפעגקעװא ןענעז ךיש רֶאּפ טנזיוט ןביז יד טימ ןרופ יד .ןרָאװעג ןשָאלעג

 טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד ןוא ןעניזאגאמ עשטייד יד וצ ןענָאגאוו יד ןופ

 ,טקידנעעג זיא "עיצקא ,, יד זא ,ןוטעג ןסיוו וצ טָאה

2 
 + א

 ןשטנעמ עטעװעטארענּפָא יד זא ,ָאטעג ןיא טסנוורעד ךיז טָאד ןעמ ןעוו

 -ייא רעדעי טָאה ,ּפאש ןופ ןלאקָאל יד ןיא ןרָאװעג טריפעגרעביא ןענעז

 .ןעמוקאבוצניירא ןיהַא ךיז ןעלטימ עלא טכוזעג רענ

 רעד טימ טצענערגעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסאג יד ןופ רעזייה יד ןיא

 -ברוד ןדיי ןבָאה ,ּפאש רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ טרָאד ,סאנ עקטורק

 ןוא ?יטשרעדניא טכאנייב ןטױלּפ יד ןטינשעגרעביא ןוא ןרעיומ טקאהעג

 טפיוקענרעביא ייז ןבָאה טרָאד .סאנ עקטורק רעד וצ גנעגסיורא טכאמעג

 ,ןדיי יד טימ ּפאש םעד טכאוואב ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצילָאּפ עשיליוּפ יד

 עכעלטנרָא ןעוועג ןענעז ןטנאיצילָאּפ יד ביוא .ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה סָאוװ

 טשינ ביוא ןוא ,טזָאלעגניירא טרָאד ןדיי יד טלענ ראפ ייז ןבָאה ,ןשטנעמ

 ּפאש םוצ געוו רעד .ּפאש ןופ ננאגניירא ןראפ ןסָאשרעד ייז ייז ןבָאה ---

 .עקיזיר סיורג טימ ןדנובראפ ןעוועג רעבירעד זיא

 טכאוואב ןרָאװעג ָאטעג ןיא ןסאג יד ןענעז "עיצקא , רעד ךָאנ

 -ענּפָא ןעוועג ןענעז רעזייה יד ןופ ןרעיוט יד ןוא טכאנייב ןוא גָאטייב

 ןפורעגוצ ןרעיוט ענעסָאלשראפ יד רעטניה ןדיי יד ןבָאה לָאמטּפָא .ןסָאלש

 טריפענּפָא ייז ייב ןטעבענ ןוא ןטנאיצילַאּפ עשידיי עקידנעייגייבראפ יד

 ייצילָאּפ יד רעבָא ,ןקישסיורא ןופ ןעוועטאר וצ ךיז ידכ ,ּפאש ןיא ןרעוו וצ

 ןעוועג טשינ ּפאש ןיא ןזיא םעד ץוח .וצרעד טכער ןייק טאהעג טשינ טָאה

 ןטלָאװ ,עיינ ןעגנערבניהא ןעוועג לָאז ןעמ ןעוו ןוא ןדיי לָאצ עסיורג ןייק

 .טקרעמאב דלאב ,ּפאש םעד טכאוואב ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצילַאּכ יד סָאד

 ןיא זא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןשטנעמ ענעסָאלשענּפָא יד

 -אגאמ עסיורג יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ טרָאד ,טמא-ריטראווק ןשטייד

192 



 זַאכַאפסנעסשט ןברוהתה

 רעד ןופ גָאט םעד ןיא רעטעברא עשידיי יד ןענעז ,לבעמ שידיי טימ ןעניז
 יד טָאה ןעמ .טעברא רעד ךָאנ םייהא ןרָאװעג טזָאלענּפָא טשינ ?עיצקא
 טלָאװעג טמא-ריטראווק ןופ ףעש רעד טָאה סָאד זא ,טשטייטעגסיוא ךאז
 -עד ןבָאה ןשטנעמ .ןרעוו וצ טקישעגסיורא ןופ רעטעברא ענייז ןטיהראפ

 ןופ ןטױלּפ ןכָארקעגרעבירא ,ןרעיומ טקאהעגכרוד טכענ יד ךרוד רעביר

 ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ יד .ןעמוקאבוצניירא ןיהא טרָאד ךיז ידכ ,רענטרעג

 -אבסיוא טזומעג ךיז ןבָאה ,ןעמוקאבניירא ןיהא טרָאד שינרעטאמ ליפ

 -לאוועג ךיז ןבָאה רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ .ףעש ןשטייד ןראפ ןטלאה

 "אר וצ ךיז ידכ ,ןעמונעג ביל ראפ ץלא ןוא דרע רעליוה רעד ףיוא טרעג

 .ןרעוו וצ טקישעגסיורא ןופ ןעוועט

 םעד קיטיירפ זא ,דוסב טלייצרעד ןבָאה ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד

 ,"עיצקא, רעטשרע רעד ךָאנ םורא געט יירד ןיא ,רעבמעטּפעפ ןטס2

 טריפעגקעווא טָאה סָאװ ,נוצ רעד ןעוו ,"עיצקא , עטייווצ א ןעמוקרָאפ טעוו

 רענייק זא ,ןבענעגרעביא ךיוא ןבָאה ייז .קידייל ןעמוקקירוצ טעוװ ,ןדיי יד

 ,ןדיי יד רעביא ןלעפאב וצ טשינ ןיוש טָאה רעייטשרָאפ-טכאמ עגיה יד ןופ

 ןאמטּפיוה-טָאטש רעד .טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד -- רענייא זיולב רָאנ

 טשינ ןאמטּפיוה רעד טָאה ,טעברא עקיטיינ וצ ןדיי ענייז טגנאלראפ טָאה

 עשיריי ערעייז ןזָאלרעביא טלָאװעג ןבָאה ןקירבאפ-עיצינומא יד .טביולרעד

 טמוקאב ָאּפאטשעג יד ךיוא .טנָאזענּפָא ןאמטּכיוה רעד טָאה ,רעטעברא

 רעקיצנייא רעד ןרָאװעג זיא ןאמטּפיוה רעד ,טעברא רעד וצ ןדיי ןייק טשינ

 .ןדיי יד רעביא רעלעפאב ןוא ראה

 ןרָאװעג זיא 14 רעמונ עעלא ףיוא זיוה רעקרעווטנאה סָאד ךיוא

 ןיא רעקרעװטנאה יד .ָאטענ ןיא רעזייה עלא יװ טכאוואב ןוא טכאמראפ

 ערעייז ןופ לרוג םעד רעביא עטקיטייוועצ ןעננאגענמורא ןענעז זיוה םעד

 רענייק .לרֹוג םענעגייא םעד רעביא טגרָאזאב ךיוא ןוא ָאטעג ןיא עטנעָאנ

 ,טרעכיזראפ ןוא טסיירטעג רעירפ ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד עטנאקאב יד ןופ

 .ןזיועג טשינ "עיצקא, רעד ךָאנ ךיז ןבָאה ,ןריסאּפ טשינרָאג טעװ סע זא

 טשינ זיוה ןיא ןענעז עשילױוּפ רעדָא עשטייד ,ןטנעילק יד ןופ רענייק

 ןעמוקעגוצ ןענעז ייז זא ,טסוװעג רעבָא ןבָאה רימ ,ןרָאװעג טזָאלעגניירא

 ףיוא ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,ןעמראדנאשז יד טרעלקרעד ןוא זיוה םוצ

 ןליוו ייז עכלעוו ,ןלאירעטאמ רעקרעווטנאה יד ייב ןבָאה ייז זא ,ךאוו רעד
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 א ג א += ה 8 ? ש

 םענייק רעבָא טָאה ןעמ ,ןקישקעווא ןדיי יד טעװ ןעמ רעדייא ,ןעמענּפָא
 ןטנעילק יד רעטסנעפ ןכרוד ןעזעג ןבָאה רימ ,טזָאלעגניירא טשינ זדנוא וצ
 .זיוה ןראפ ךיז ןעיירדמורא

 ,ןטכיולאב ?עה טרעוו ָאטעג סָאד רעבָא ,ערעטסניפ ןענעז טכענ יד

 זא ,טיידאב סָאש רעדעי זא ,ןיוש ןסייוו רימ ןוא ,ןעיירעסיש טרעה ןעמ

 ,רעיוט א ןענעפע םייב ,סאג יד ןייגרעבירא ןלעוו םייב ןלאפעג זיא דיי א

 טפַאלש ָאטעג ןיא ,ןכיילג סָאד ןוא טױלּפ א רעביא ץענרע ןרעטעלק ייב

 ,ןפָאלש םוצ רעדיילק יד ךיז ןופ ּפָארא טשינ טמענ רענייק ,רענייק טשינ

 לבב ןָאק ןעמ ,ןטייווצ םעד טפלעה רענייא ,זייּפש ןלעפסיוא ןָא טבייה סע

 ןטס28 םעד קיטיירפ ןיב סע טרעיוד יוזא .שפנ תמגע ראפ ןסע טשינ

 .רעבמעטּפעס
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 "עיצקא , עטייווצ יד

 ןטנאיצילַאּפ עשידיי יד ןבָאה ?עיצקא, רעטייווצ רעד ראפ גָאט א

 ןיא גָאטראפ רענייז א ריפ סנגרָאמוצ ןדלעמ וצ ךיז ?עפאב א ןעמוקאב

 .טאיראסימאק ןשירדיי

 יד יוװ ,יוזא טקנוּפ ןרָאװעג טריפענכרוד זיא "עיצקא , עטייווצ יד

 ןגָאזנָא ןעגנוניווו יד ןיא ןעגנאגעג ןענעז ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד .עטשרע

 ןיא ךעלקעּפ ערעייז טימ ןלעטשרעדינא ךיז ןזומ ייז זא ,הרושב יד ןדיי יד

 -קוא ,ןעמראדנאשז ןעמוקעגנָא ןענעז ךָאנרעד .רעזייה יד ןופ ןרעיוט יד

 קראמ ןפיוא ןרעיוט יד ןופ ןבירטעג ןוא ןטנאיצילָאּפ עשיליוּפ ,רעניאר

 .סיורא

 עקנארק ןוא ןשטנעמ ערעטלע ןענעז לָאמ עטשרע סָאד יוװ טקנוּפ

 ,לענש יוזא ןייג טנָאקעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ,טרָא ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד

 .טלָאװעג ןבָאה םיחצור יד יו

 ןעמוקענרָאפ "עיצקא} רעטשרע רעד ייב יו רעדיוו זיא קראמ ןפיוא

 ףיױא עלעקעטש ןטימ ןזיוועגנָא טָאה ןאמטּפיוה רעד ."עיצקעלעס , א

 ,ןזָאלרעביא ןסייהעג טָאה רע עכלעוו ,ןעיורפ עגנוי ןוא רענעמ עקיטפערק

 -עג יד ןענעז טפָא ץנאג .טעברא-ןפאלקש וצ ןריפוצקעווא ךָאנרעד ייז ידכ
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 חהָאכָאטסנ}עטסט ןברוה

 ,רעסָאלש .ףוראב רעייז ףיוא ןרָאװעג טגערפעג רענעמ עקידנעעזסיוא טנוז
 רעד ףיוא ןרָאװעג ןבירטעגרעבירא לענש ןענעז רעקירטקעלע ,רעלשיט
 עשינארט טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה רעדיוװ ןוא .ןביילבראפ םוצ טייז רעטייווצ

 .עטנעאנ ןדיישרעדנאנופ םייב סענעצס

 סָאד יו ןענעז טעברא-ןפאלקש וצ "ענעבילקעגסיוא, לָאצ עניילק יד

 עטּפשמראפ רעטנזיוט יד ןוא ּפאש ןיא ןרָאװעג טריפענּפָא לָאמ עקידרעירפ

 ןרעוו וצ טנדָאלראפ ידכ ,יפ יו ןרָאװעג ןבירטעג ןענעז ןקישסיורא םוצ

 .ןענָאגאוו יד ןיא
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 ָאטעג ןיא רעננוה

 ףניפ ןבילבראפ ךָאנ ָאטענ ןיא ןענעז "עיצקא , רעטייווצ רעד ךָאנ

 ןטמיטשאבמוא רעייז ףיוא טראוועג ןבָאה סָאװ ,ןדיי טנזיוט קיצנאווצ ןוא

 ,?רומ

 סָאװ ,גנורעקלעמאב עמירָא יד .רעפראש ןרָאװעג זיא רעננוה רעד

 ,ןוורעזער םוש ןייק טאהעג טשינ ןוא ןטסנידראפ-נָאט יד ןופ טבעלענ טָאה

 וצ סָאװ טאהעג טשינ "עיצקא, רעד ךָאנ גָאט ןטייווצ ןפיוא דלאב טָאה

 .ןסע

 ייב ןטסודָארּפ-זייּפש יד ןעמונעננעמאזוצ ןעמ טָאה רעזייה ?ייט ןיא

 ,רעזייה יד ןיא .?סעק ןקידתופתושב א ןיא טכַאקעג ןוא רעניווונייא עלא

 ןענעז ,תופתוש רעד וצ ןייז םיכסמ טלָאװעג טשינ ןבָאה ערעכייר יד ּווו

 .ערעמירָא יד ךרוד ןרָאװעג ןענננווצעג ייז

 ערעדנא טימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ ,זיוה-רעקרעווטנאה ןיא

 ןופ ןדיי יד יו ,טקרעמאב רעטצנעפ א ךרוד ןעמ טָאה ,רעזײה-ָאטעג

 ןבָאה רעקרעװטנאה יד .רעגנוה ןדייל ייז זא ,סנכייצ ךרוד ןזייוו טרָאד

 .ןטייקכעלגעמ יד טיול ףליה ןריזינאנרַא ןעמונעג דלאב

 תמחמ ,זייּפש ןיא קחוד א ןעוועג זיא זיוה-רעקרעווטנאה ןיא ךיוא

 טניוװעג ןבָאה זיוה םעד ןיא רעבָא ,ןסָאלשענּפָא ןעוועג זיא זיוה סָאד

 יד ןצונוצסיוא ןענאטשראפ ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ עשיליוּפ עמירא עכעלטע

 ,ןטקודָארּפ-זייּפש טייז "רעשירא , רעד ןיא טפיוקעגנייא ןבָאה ייז ןוא ענאל
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 א ג א װ ה מ ? ש

 -ראפ ךָאנרעד ןוא זיוה ןיא טכארבעגניירא זייווכעלסיב ןבָאה ייז עכלעוו

 ןעיורפ עקיזָאד יד ייב טָאה רעקרעווטנאה רעדעי .ןזיירּפ עכיוה וצ טפיוק

 ,זיוה ןקידתונכש םוצ ןפרָאוװעגרעבירא ןופרעד לייט א ןוא זייּפש טפיוקעג

 טרעטיירבעגסיוא ןבָאה רעקרעווטנאה יד .רעגנוה ןטילעג ןבָאה ןדיי יד ּנוו

 ןקידנבענרעד םעד ןופ לָאז זייּפש יד זא ,ןליופאב ןוא גנוציטשרעטנוא יד

 .ָאטעג ןיא רעזייה ערעטייוו יד וצ ךיוא ןרעוו ןפרָאוװעגרעבירא זיוה

 -רעווטנאה ןיא טניווװעג ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצילַאּפ עשידיי יד ךיוא

 -קעווא ןוא ןטקודָארּפ-זייּפש ערעדנא ןוא טיורב טפיוקעג ןבָאה ,זיוה-רעק

 טרָאד ןוא ּפאש ןיא רעדָא ןיטנאראק רעד וצ ןוא ָאטעג ןיא ןגָארטעג

 ,רעגנוה ןופ טעװעטארענּפָא עטנעָאנ ערעייז

 ןיא ןעמוקעג ןענעז ָאטעגנ ןופ ןטנאיצילָאּפ עשידיי ערעדנא ךיוא

 טפיוקראפ ךָאנרעד ןוא ןטקודָארּפ-זייּפש טפיוקעג ןוא זיוה-רעקרעווטנאה

 .ןזירּפ עכיוה וצ ָאטענ ןיא

 ,טיונ יד טרעדנילעג לסיב א םידיחי ייב זיולב ןבָאה ןעלטימ עלא יד

 .תושפנ טנזיוט קיצנאווצ ןוא ףניפ יד ייב טשינ רעבָא

 א 6 8

 ךָאנ ךיוא ָאטענ ןיא ןעמ טָאה ,"עיצקא , רעטשרע רעד ךָאנ יו טקנוּפ

 ןעמוקאבוצניירא ךיז ןעלטימ עלא טדנעוועגנָא "עיצקא , רעטייווצ רעד ךָאנ

 ןענאטשראפ טָאה סָאד .ןרעוו וצ טעוועטארעג םורא יוזא ידכ ,ּפאש ןיא

 ןדיי יד ןופ ןסערּפוצסיױורא ידכ ,טדראהנענעד ןאמטּפיוה רעד ןצונוצסיוא

 רע .ןטלאהאב טאהעג ץעגרע ךָאנ ןכָאה ייז סָאװ ,עטצעל סָאד ָאטענ ןיא

 ןענעז סע ביוא זא ,"טאר-ןדוי, ןופ סעזערּפ םעד ןוטעגנ ןסיוווצ טָאה

 ייז ןענעק ,ןכאז-טרעוו רעדָא טלעג ןנָאמראפ סָאװ ,ןדיי ָאטעג ןיא ןאראפ

 -אב טָאה סעזערּפ רעד .ּפאש ןיא ןרעוו טריפעגּפָא סנגעכראפ ערעייז ראפ

 ,ןכאז-טרעוו ןדיי יד ןופ ןעמענ וצ שינעביולרעד יד ןאמטּפיוה ןופ ןעמוק

 ךיז טָאה סעיינ עקיזָאד יד .רעבעג יד ןופ ןעמענ יד ןוא ןריטָאנראפ ייז

 רעזייה-ָאטעג יד ןופ ןרעיוט עטכאמראפ יד רעטניה טיירּפשראפ דלאב

 ןעװעג טיירג ןיא ,טגָאמראפ סעּפע רָאנ טָאה סָאװו ,רענייא רעדעי ןוא

 ךיז טָאה סעזערּפ רעד .ןעוועטאר וצ ךיז ידכ ,עטצעל סָאד ןבענוצקעווא

 -קעווא ךיז ייז ןבָאה עלא ןוא טניירפ ענייז ןופ יירד ףליה וצ ןעמונעג ךָאנ
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 װ ַא כָאט סנעש ט ןבווהח

 -ילָאּפ עשילוּפ ןופ גנוטיילגאב ןיא רעדנוזאב רעדעי ,ָאטעג ןיא טזָאלענ
 ײצילָאּפ רעשידיי רעד ןיא ךיוא טאהעג טָאה ןאמטּפיוה רעד .ןטנאיצ
 יד .עבאנפיוא עבלעז יד ןבעגעגרעביא טָאה רע עכלעוו ,ןשטנעמ עכעלטע
 ,עטסמירַא יד ךיוא ,ָאטעג ןיא רעזייה עשידיי יד טכוזאב ןבָאה ןטנאיצילָאּפ

 ןבָאה ייז .טאהעג רָאנ טָאה רע סָאװ ,םענייא ןדעי ייב ןעמונעגוצ ןוא

 ,ןעגנורעכיזראפ טימ ןכאז ענעמונעגוצ יד ףיוא ןעגנוריטיווק ןבעגעגסיורא

 ןאמטּפיוה רעד .ּפאש ןיא ןרעוו טריפעגרעבירא ןלעו ןשטנעמ יד זא

 -וצ סָאד ןעמענוצ ןוא רעזייהדָאטענ יד וצ ָאטיוא ןייז טימ ןרָאפוצ טגעלפ

 .םיצפח ןוא דלָאנ עטלמאזעגפיונ

 ,ןכאזטרעוו ןוא טלעג ןביג ןדיי זא קידנרעה ,טיײל-ָאּפאטשעג יד

 -ופעגסיוא ןבָאה ייז ךיוא .ןטפעשעג עבלעז יד ןכאמ ןעמונעג ךיוא ןבָאה

 טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןיושראּפ א סעּפע ןענ

 ."טפעשענ , סָאד

 םוצ ןעמונעג ךיז ןטנאיצילַאּפ עשידיי ךָאנ ןבָאה רעדיוו רעטעּפש

 ייז עכלעוו טימ ,ןעמראדנאשז טימ ןדנובראפ ךיז ןוא "טפעשעג , ןבלעז

 טימ ןבָאה ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד .תופתושב טריפענ ןטפעשעג יד ןבָאה

 טריפעג ןבָאה ןעמראדנאשז יד ןוא סעיצקאזנארט יד טריפעגכרוד ןדיי יד

 -עג ןיא ןיירא ּפאש ןיא ָאטעג ןופ ןריפ סָאד .ןיירא ּפאש ןיא ןשטנעמ יד

 -ראפ לָאמטּפָא ןענעז ןעמראדנאשז יד ; עקיזיר סיורג טימ ןדנובראפ ןעוו

 עכלעזא ןיא ,ןריציפָא רעדָא ןריציפא רעטנוא ערעייז ךרוד ןרָאװעג ןטלאה

 ןעמיורוצּפָא ןדיי יד ןריפ ייז זא ,טרעלקרעד ןעמראדנאשז יד ןבָאה ןלאפ

 רעבָא טנעלפ סע .םיצורית ערעדנא טכוזעגסיוא ןבָאה ייז רעדָא עטיוט

 טננעגאב ןוא ייווצ רעדָא דיי א טריפעג טָאה םראדנאשז א זא ,ןלאפ ןפערט

 סע סָאװ ןגעוו ןעוועג רעשמ ךיז טָאה רעכלעוו ,םראדנאשז ןרעדנא ןא

 ןדיי יד ןוא רעװלָאװער םעד ןעמענסיורא ןאד טגעלפ רע .ךיז טלדנאה

 טָאה ,טריפעג ןדיי יד טָאה סָאװ ,םראדנאשז רעד .סאג ןטימניא ןסישרעד

 ערעייט רעדָא טלעג סָאד .ןזעוו סיורג ןייק ןופרעד טכאמעג טשינ ךעלנעוועג

 סנטסכעה .סיֹוארָאפ ןעמונעג טאהעג ןיוש םראדנאשז רעד טָאה םיצפח

 ,ןסָאשרעד ןדיי "ענייזג טָאה סָאװ ,םראדנאשז םעד טימ ךיז רע טָאה

 ;ןדיי ןריפ םענעי ןפָארטעג טָאה רע ןעוו ,טייהנגעלעגנ רעד ייב טנכערענּפָא
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 א ג א וו ה 8 ? ש

 -רעביא ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד .ןסָאשרעד ןדיי "סמענעי, טלָאמעד טָאה רע

 .טניירפ ןבילבעג ןוא סּפאנש לשעלפ א ייב ןטעבעג

 ןענעז ,ּפאש רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ,סאג רעבלעז רעד ףיוא

 יד ּוװ ,"רעדנעהיורט , ךרוד עטריפעגנָא ,ןקירבאפ עשידיי עכעלטע ןעוועג

 רעד ראפ גָאט א .טיילכאפ סלא טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז רעמיטננייא

 טשינ טעוװ הלהב יד זא קידנפָאה ,ןטלאהאב ןדיי טרָאד ךיז ןנָאה "עיצקא,

 ןענעק ,"ןרעוו ליטש טעװ סע, ןעוו ,ךָאנרעד ןלעוװ ייז ןוא ןרעיוד גנאל

 טשינ טָאה רענייק ּוװ ,רעטרע יד ןיא .שינעטלעהאב רעד ןופ סיורא קירוצ

 ןגעקאד ,טצישעג ןעוועג ןדיי יד ןענעז ,ענעטלאהאב יד ןגעוו טפנווועג

 רעד ןדלָאמעג רע טָאה ,טסּוװװרעד ךיז טָאה "רעדנעהיורט , רעד ּווװ ,טרָאד

 רעדָא ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ןענעז ןדיי יד ןוא עירעמראדנאשז

 ,סאג ענלארדעטאק רעד ףיוא ןרָאװעג טריפענּפָא ייז ןענעז לאפ ןטסעב ןיא

 -ָאק-ספליה ןופ ךיק עניימעגלא עשידיי יד ןענופעג רעירפ ךיז טָאה סע ּוװ

 רעקראטש א רעטנוא טסערא ןיא ןרָאװעג טצעזעגניירא טרָאד ןוא ,טעטימ

 -וצקעווא ןאד ייז ידכ ,"עיצקא , רעטסטנעָאנ רעד זיב ךַאוו רעשיאייצילָאּפ

 .ןקיש

 -רעטונ ןוא שטיווָאקציא עמריפ רעד ןופ קירבאפ-לאטעמ רעד ןיא

 -לעוו ,יקסוועשיט ןעמָאנ ןטימ קאילאּפ א "רעדנעהיורט , ןעוועג זיא ןאמ

 .טאטוּפעד-םייס רעשיליוּפ רענעזעוועג סלא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רעכ

 ןעוועג ךיוא ןוא ןטפעשעג עטונ ץנאג רעמיטנגייא יד טימ טריפעג טָאה רע

 ייז זא ,טסווורעד רעבָא ךיז טָאה רע ןעוו .ןעגנואיצאב עטונ ןיא ייז טימ

 -ענסיורא ייז רע טָאה ,קירבאפ רעד ןיא "עיצקא , רעד תעב ךיז ןעניפעג

 ,רעטעברא ןוא עטלעטשעגנָא עשיליוּפ ענייז טנרָאװעג ןוא טרָאד ןופ ןבירט

 המחלמ רעד ךָאנ ןלעװ ,ןדיי ןטלאהאבסיוא ןלעװ עכלעוו ,ןקאילָאּפ זא

 ןיא עגארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל יד ןרעטש ראפ ןסעצָארּפ ךיז ףיוא ןבָאה

 ,ןלוּפ

 -ורב סיקסוועשישט ןופ טשאררעביא ןעוועג ןענעז רעמיטנגייא יד

 ןבירטראפ טאהעג ןשטייד יד ךרוד זיא ןיושראּפ רעקיזָאד רעד .טייקלאט

 טָאה סָאװ ,ןאמירָא ןא ווָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעגנ ןוא ןזיוּפ ןופ ןרָאװעג

 ; ןרָאװעג ךייר רע זיא ייז ייב .ןבעלוצרעביא גָאט א סָאװ טימ טאהעג טשינ
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןבהווהח

 רע טָאה טָא ןוא "טניירפ רעטסעבכ, רעד ןעוועג רע זיא רָאי יירד עצנאג

 .טלאטשעג רעתמא ןייז ןיא ןזיוואב ךיז ןוא עקסאמ יד ןעמונעגּפָארא רָאג

 ןוא ןזָאלראפ וצ קירבאפ יד טאהעג טייצ םיוק ןבָאה רעמיטנגייא יד

 ,ןָאגאוו ןיא עסיוורָאב ןיירא ייז ןענעז ןדיי עטקישעגקעווא עטשרע יד טימ

 .סאנ ןטימניא ןרעוו וצ ןסָאשרעד טשינ ידכ

 סלא קירבאפ רעשידיי רעד ןיא ןבילבראפ ןיילא זיא יקסוועשישט

 ,גנומענרעטנוא יד ןריפ ןענעק ןיילא ןיוש טעװ רע זא קידנביולג ,רעריפנָא

 ךָאנ : טייהניימעג ןייז ראפ גנולָאצאב א ןעמוקאב ךיג רָאג רעבָא טָאה רע

 טקישראפ ןוא טריטסערא רע זיא קירבאפ רעד טימ ןריפנָא טייצ רעצרוק א

 .םישטנעיוושִא ןייק ןרָאװעג

 יד ,ןסירבאפ עשידיי ייווצ ךָאנ ןעוועג ןענעז סאג רעבלעז רעד ףיוא

 יד ןופ קירבאפ-לפעל א ןוא .ּפמָאק ןוא שטיווָארָאה ןופ קירבאפ-לאטעמ

 ,שטייד א "רעדנעהיורט , ןעוועג זיא ןקירבאפ עדייב ןיא .יודנאל רעדירב

 דארג טָאה שטייד רעקיזָאד רעד .ןליוּפ ןיא טניווועג רעירפ טָאה רעכלעוו

 -רעביא םולשב ןבָאה ייז ןוא ןטלאהאבוצסיוא ךיז ןדיי יד ןפלָאהענטימ

 "סעיצקא, יד ןופ געט ערעווש יד טבעלעג
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 סרעקנוב

 ףיוא סרעקנוב טכאמעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןעוועג ןענעז ָאטעג ןיא

 לָאצ רעסיורג א ןופ .רעטרע עכעלגעמ עלא ףיוג ןוא סרעלעק ןוא רעמעדיוב

 -אב ןסעועג טרָאד ןענעז סע .ןשטנעמ ערערעמ טסנווועג ןבָאה סרעקנוב

 ןוא קיצפופ ,קיצנאווצ ,ןעצ ,ףניפ וצ רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןטלאה

 ןטקודָארּפ-זייּפש טימ טגרָאזראפ ךיז ןבָאה ייז .ןשטנעמ טרעדנוה וצ ךיוא

 ךרודא ךינ טעו "טייצ עטכעלש , יד זא קידנעניימ ,געט עכעלטע ףיוא

 ךיז טָאה רענייק .ןעגנוניווו ערעייז ןיא ןייגקירוצ ןענעק ןאד ןלעוו ייז ןוא

 ןעמ טעװ רעזייה ערעייז ןופ ןדיי יד ןביירטסיורא ןכָאנ זא ,טכירעג טשינ

 לרוג רעד .ןעגנוניוװ יד ןטיה וצ ןשטייד רעֶדָא ןטנאיצילָאּפ ןלעטשקעווא

 ,ןסאג יד וצ .רעקירעיורט א רעייז ןעוועג זיא סרעקנוב יד ןיא ןדיי יד ןופ
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 א ג א װ ה 8 ? ש

 ןטנאיצילַאּפ עשידיי ןבָאה ,ןדיי יד ןבירטעגסיורא טָאה ןעמ עכלעוו ןופ

 ןוא רעניארקוא ןענאטשעג רָאנ ןענעז טרָאד ,ןעמוקוצ טרָאטעג טשינ ךיוא

 ןבָאה ייז ןעמעוו ןוא םיבנג ראפ ןעגנוניווװ יד ןטיהעג ןוא ןעמראדנאשז

 רעבירעד ןבָאה ןדיי יד .טרָא ןפיוא ןרָאװענ ןסָאשרעד זיא ,ןפָארטעג טרָאד

 טָאה גראוונסע רעייז .ןשינעטלעהאב ערעייז ןופ ןייגסיורא טנעקעג טשינ

 טזומעג ןבָאה ןשטנעמ יד ןוא טפול ןָא ןעווענ ןענעז ייז ,טזָאלעגסיוא ךיז

 רעדניק עניילק .רעכעל יד ןיא טרָאד ןעוועג זיא סייה יוזא ,טעקאנ ןייג

 טָאה ןענייוו רעייז ?ייוו ,ןרָאװעג טקיטשרעד סעמאמ ערעייז ךרוד ןעגעז

 טלָאװעג טשינ סָאד טָאה עמאמ ענענייא יד ביוא ,ךעלרעפעג ןרעוו טנעקעג

 .רעקנוב ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעדנא ןוטעג סָאד ןבָאה ,ןוט

 ןבָאה ייז ;סאג רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,טסווװעג טשינ טָאה רענייק

 ךיז ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ זיולב ,םורא טייקליטש א ןעמונראפ זיולב

 לייט א ןופ ביוא ןוא ,לוויטש עשירעטילימ ןופ טירט ערעווש טרעהעג

 ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ןוט קוק א סיורא טכאנאב ןדיי יד ןענעז סרעקנוב

 -עגסיוא ןענעז רעזייה יד ןזא ,ןעזעג ןיולב ייז ןבָאה ,ןעגנוניווו ערעייז

 טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסקיב יד טימ טייל יד ןוא ןרָאװעג טרעדנילּפ

 ךיז ןעוועג ךעלנעמ טשינ זיא סע זא ,ןטיהעג יוזא ןבָאה ,טיירדעגמורא

 יד ןיא ןיירא קירוצ ייז ןענעז ,ןשינעטלעהאב יד ןופ ןעמוקאבוצסיורא

 רעטסטנעָאנ רעד וצ זיב טפול ןָא ןוא ןסע ןָא ןבילבעג רעדיוו ןוא רעכעל

 טרזחעגרעביא ךיז סע טָאה יוזא ןוא ,ןכָארקעגסיױורא רעדיוו ןאד ,טכאנ

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ענעטלאהאב עקיזָאד יד ןופ םיבורק יד .נעט עכעלטע

 טשינ ךָאנ טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,ןסאג-ָאטעג ערעטייוו יד ןיא ןענופעג ךיז

 ןיא ןשטנעמ יד ןא ,טאהענ ארומ ןבָאה ,ןדיי יד ןבירטענסיורא טאהעג

 יד זא ,טסּוװעג ןיוש ןבָאה ייז ?ייוו ,רעננוה ןופ ןבראטש ןלעוװ רעכעל יד

 יד טגָאזעג רעבירעד ןבָאה ייז .טייצ ערעגנעל א ןרעיוד ךָאנ טעװ ?עיצקא,

 ךיז טניפעג סע רעו ןוא רעטרע עמייהעג יד ןנעוו ןטנאיצילַאּפ עשיריי

 יד ןופ ןדיי יד ןריפרעבירא ןפלָאהעג ייז ןבָאה סעמוס עסיורג ראפ .טרָאד

 עכלעוו ,ןדיי יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּגװ ,ןיירא רעזייה יד ןיא סרעקנוב

 קעווא ןענעז ןטנאיצילָאּפ יד ."עיצקא, יד ןעגנאנעגכרוד טשינ ךָאנ ןענעז

 ןגירשעגניירא ןוא ןעמראדנאשז עטנאקאב ערעייז טימ סרעקנוב יד וצ

 ןבָאה ייז "!ןעוועטאר ךייא ןעמוקעג ןענעז רימ ,ןדייא :רעכעל יד ןיא
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 הָאֿכָאטסנעשט ןברוה

 יד ןוא טקישעגרעהא ייז ןבָאה סָאװ ,םיבורק ערעייז ףיוא ןפורראפ ךיז

 ןוא רעבירג ערעייז ןופ סיורא זייווקיצנייא ןענעז ןשטנעמ עזָאלגנונעּפָאה

 -עג טשינ ,ךעלקערש ןעזענסיוא ,קערש ראפ טרעטיצעג ןבָאה ייז .רעכעל

 ףיוא ןטלאה טנעקעג םיוק ךיז ןבָאה ייז ; עקירעגנוה ,ענעסקאוואב ,ןשאוו

 יד וצ ןרָאװעג טריפענקעווא םראדנאשז א ךרוד ייז ןענעז יוזא ,סיפ יד

 .ןסאג-ָאטעג ערעטייוו

 םיורג טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא ןסאג יד ךרוד ןדיי יד ןריפ סָאד

 טָאה ,ןצעמע ךרוד ןרָאװעג ןטלאהראפ געװ ןפיוא ןענעז ייז ביוא .הנכס

 ןענעז ייז זא ,ןלייצרעד טזומעג ,טריפעג ייז טָאה סָאװ ,םראדנאשז רעד

 זיא טלָאמעד .ןענופענסיוא קילעפוצ ייז טָאה רע ןוא ןטלאהאב ןעוועג

 ןבָאה ייז ,ןטלאהראפ ייז טָאה סָאװ ,םעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג ןבעל רעייז

 ווו ,ןיהא ןרעוו טריפעגקעווא רעדָא טרָא ןפיוא ןרעוו ןסָאשרעד טנָאקעג

 רעבָא .טרָאּפסנארט ןטשרע ןטימ ןקישקעווא םוצ ןדיי ךָאנ ןעוועג ןענעז סע

 סָאד ןבענוצקעווא ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא ייז ןענעז ןטשרע םעלא וצ

 טָאה ןטונימ עקידתונכס עכלעזא ןיא .ןכאזטרעוו ערעדנא ןוא דלָאג ,טלעג

 ןוא טלענ סָאד ןטלאהאב ןנעװו טכארטעג טשינ ךיז טייטשראפ רענייק

 .עטצעל סָאד ןבענעגקעווא

 טסעג ערעייז ןבָאה ןסאג "עטקינײרעגּפָא , טשינ ךָאנ יד ןופ ןדיי יד

 .נעט-רעגנוה עקיזָאד יד ןיא טנָאקעג רָאנ ןבָאה ייז סָאװ טימ ןעמונעגפיוא

 םסָאװ ,רעזייה ענעפָאלשראפ יד ןיא ןדיי יד ןעוועג אנקמ ןבָאה רעדיוו ענעי

 ,רעכעל ןוא ןשינעטלעהאב יד ןיא ןדייל ?יפיוזא טפראדעג טשינ ןבָאה ייז

 טרָאד ןענעז רעדניק ךס א .קידעבעל סיורא ןענעז עלא טשינ עכלעוו ןופ

 יד ןופ סיורא קירוצ ןענעז טייל עטלא עלא טשינ ךיוא ןוא ןבילבעג

 .סרעקנוב

 זיא סע זא ,ןעזעגמורא ךיז ענעמוקעגנָא יינ יד ןבָאה רעבָא ךיג רָאג

 זא ,טסּוװװרעד ךיז ןבָאה ייז .ןייז וצ אנקמ סָאװ טימ ןעוועג טשינ םענייק

 ןענַאגאװ יד ןיא ןרעװ וצ ןבירטעג ןגרָאמרעביא-ןגרָאמ ךיז ןטכיר עלא

 ןפָאלשוצסױא טוג ךיז הצע ןא ןבעגעג ענעמוקעגנָא יינ יד טָאה ןעמ .ןיירא

 עלא טימ ןייג ןענעק ןלָאז ייז ,ןאראפ זיא סע סָאװ טימ ןקראטש ךיז ןוא

 ןרעװ וצ ןסָאשרעד טשינ ידכ ,קילעטשרעטניה ןביילב טשינ ןוא ןעמאזוצ

 .געוו ןפיוא רעדרעמ יד ןופ
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 א ג א וו ה 8 ? ש

 -ראסימָאק ןפיוא ןלאפעגנָא ןענעז עירעמראדנאשז רעד ןופ ןריציפָא

 .ןטנאיצילַאּפ עשידיי עלא טכוזאב ןוא ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טאי

 ןעמונעגוצ זיא ,ןענופעג ייז ייב טָאה ןעמ סָאװ ,ןכאזטרעוו ןוא טלעג סָאד

 ךיז ןבָאה ןשטייד יד .ןגָאלשעצ טוג ךָאנ ייז ןעמ טָאה ייברעד ,ןרָאװעג

 !טנאיצילַאּפ עשידיי יד סָאװ ,ןטפעשעג יד ןגעוו טסּוװרעד סיוא טזייוז

 א ןא ,ןרָאװעגנ טנדרַאראפ זיא סע .טריפעגכרוד טייצ עטצעל יד ןבָאה

 ןשיליוּפ א טימ רָאנ ,ןיילא סאג ןיא ןיינ טשינ רָאט טנאיצילַאּפ רעשידיי

 טקידנעעג ךיז ןבָאה םורא יוזא .םראדנאשז א טימ רעדָא טנאיצילָאּפ

 .טּפאכעגוצ טאהעג ךיז ןבָאה ייז עכלעוו וצ ,"ןטפעשעג ענעדלָאנ , ערעייז
 ןבָאה (גרעבנעזָאר ןוא ןייטשניבור ,לָאסַארַאּפ) ןטנאיצילַאּפ עשידיי יירד

 ןיא ןיילא ןייג ןענעק וצ ןעניישריסאּפ עלעיצעּפס ןעמוקאב ןאמטּפיוה ןופ

 .ןאמטּפיוה םייב תוכז ןעדנוזאב א טאהעג ןבָאה ייז .ןסאג-ָאטעג יד

 * יי *

 זיוה-רעקרעווטנאה ןיא םראדנאשז א טקישענ טָאה ןאמטּפיוה רעד

 רעדיינש רעד זיא םורא העש עכעלטע ןיא .ןירג ףסוי רעדיינש ןייז ךָאנ

 ןופ ?טיה א ןיא רָאנ ,רעדיינש סלא רעמ טשינ רעבָא ,ןיילא ןעמוקעגקירוצ

 -אב טָאה רע ןוא טנאיצילָאּפ א ןרָאװעג זיא ןירגנ .ייצילָאּפ רעשידיי רעד

 ןעמוקוצניירא טכער סָאד ןבענעג םיא טָאה סָאװ ,ןייש-ריסאּפ א ןעמוק

 .ןסאג-ָאטעג יד ןיא

 טימ ןניוצאב טנאיצילָאּפ םעיינ םוצ ךיז ןבָאה רעקרעווטנאה יד

 םיא טָאה ןאמטּפיוה רעד סָאװ ,ןסיוו טלָאװעג רעבָא ןבָאה ייז ,עוורעזעד

 רעקרעװטנאה יד ןופ עיצאוטיס רעד ןוא ?לכב ענאל רעד חוכמ טגָאזעג

 טָאה ןעמ ןוא ןדער ?יפוצ טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה רעדיינש רעד .טרפב

 .טסּווורעד טשינרָאנ םיא ןופ ךיז

 -קעּפסניא רעד ךיז טָאה "עיצקא, רעד ךָאנ םורא געט עכעלטע ןיא

 -יינש םוצ ןיירא זיא רע .זיוה-רעקרעווטנאה ןיא ןזיוועג ןאמרעדניל רָאט

 טָאה ךעלדנע .ןיהא ןיירא דלאב ןענעז רעקרעווטנאה עלא ןוא ץאק רעד

 רעכלעוו ,טפאשנאמטּפיוה-טָאטש רעד ןופ שטייד רעטנאקאב א ןזיוועג ךיז

 ןבָאה עלא .לעפאב ןייז רעטנוא רעקרעווטנאה יד טאהעג טציא זיב טָאה

 ןוא רע עכלעוו ,רעקרעווטנאה "ענייז , ךָאנ ןענעז ייז יצ ,ןסיוו טלָאװעג
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 וַאֿכַאטסנעש 8 ןֿברו ה

 זא ,טלייצרעד טָאה רע .טצונעגסיוא טוג טציא זיב ןבָאה טייל ענייז עלא
 םעד ןוא ןאמטּפיוה-טָאטש ןשיװצ ןעגנוטאראב ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע
 א ןאראפ זיא סע ןוא זיוה-רעקרעווטנאה םעד ןגעוו טדראהנעגעד ןאמּפיוה
 ןופ ץוש רעד רעטנוא ןביילבראפ רעטייוו טעװ זיוה סָאד זא ,גנונעפָאה
 טשינרָאג זיוה-רעקרעווטנאה ןיא ךיז טעוװ לאפ םעד ןיא ,ןאמטּפיוה-טָאטש

 רע ןוא .יונעג ןסיוו ךאז יד רע טעוװ ןעהעש עטסטנעָאנ יד ןיא .ןרעדנע

 -עגמורא םיא ןבָאה עלא .דוסב ?ייוורעד ןטלאה ֹוצ ךאז יד ןטעבעג טָאה

 גנוגערפיוא ןייז טקירדעגסיוא טָאה רע ןוא שטנעמ ןטנעָאנ א יװ טלגניר

 .ןדיי יד ןביירטסיורא םעד ןנעק

 עדמערפ ןעננוניווװ יד ןיא ךיז ייב טאהעג ןבָאה רעקרעווטנאה יד

 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא זיוה ןיא ןעמוקאבניירא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 תומישר יד ףיוא טרירוניפ טשינ ןבָאה ייז .ןטיױלּפ ןוא ןרעיומ יד ךרוד געט

 יד ןיא טנעוו יד ףיוא ןעגנאהעג ןענעז עכלעוו ,ןאמטּפיוה-טָאטש ןופ

 ןטעבעג ןבָאה רעקרעווטנאה יד .טיילכאפ עטקיטעטשאב סלא ןטאטשקרעוו

 רעד .תומישר יד וצ ןביירשוצ ןשטנעמ יד לָאז רע ,רָאטקעּפסניא םעד

 ןטימ ןעמוק רע טעװ ןגרָאמ זא ,טנָאזענוצ טָאה ןאמרעדניל רָאטקעּפסניא

 טקיטכעמלופאב זיא רע ןכלעוו רעטנוא ,ןאמטּפיוה-טָאטש ןופ ?ּפמעטש

 עלא זא ,יוזא ךאז יד ןענעדרָאנייא ןרעג טעוװ רע ןוא ,ןביירשוצרעטנוא

 -אנעל ןרעוו ןלעװ ,זיוה ןיא טנעמָאמ םעד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןשטנעמ

 ,ןשטנעמ עיינ ןייק ןזָאלוצניירא טשינ רעמ טנרָאװעג רעבָא טָאה רע .טריזיל

 ץלא ,זיוה-רעקרעװטנאה ןיא ןעניפעג ךיז ןלעוו סע ןדיי רעמ סָאװ ?ייוו

 ,טדראהנעגעד ןאמטּפיוה ןטימ ןקידיילרעד וצ ןינע םעד ןייז טעוו רערעווש

 -פיוא לסיבא רעקרעווטנאה יד ןענעז ךוזאב סרָאטקעּפסניא םעד ךָאנ

 ךיז ןלעוו עטנעֶָאנ ערעייז ןוא ייז זא ,גנונעפָאה יד .ןרָאװעג טרעטייהעג

 -עגנָא טָאה רענייא .גנומיטש רעייז ןביוהעג לסיב א טָאה ,ןעוועטאר ןענעק

 רעבָא .עדמערפ ןייק ןעמענניירא טשינ רעמ לָאז רע ,ןרעדנא םעד טגָאז

 -עגנייא ןבָאה סָאװ ,רעפיולרעביא יד ןעמוקעג רעטייוו ןענעז סע ןעוו ,ךָאד

 ידכ ,ןרעיומ ןוא ןטױלּפ רעביא טכאנייב קידנרעטעלק ,ןבעל סָאד טלעטש

 טנָאקעג טשינ רענייק טָאה -- ןזיוה-רעקרעווטנאה ןיא ןגירקוצניירא ךיז

 .ןזָאלוצניירא טשינ ןשטנעמ עכעלקילגמוא עקיזָאד יד ךיז ייב ןלעוּפ
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 א ג א װ/ ה 8 ? ש

 -אב א טימ ןעמוקעג ןאמרעדניל רָאטקעּפסניא רעד זיא סנגרָאמוצ
 א ןלעטשנעמאזוצ ןעמונעג ןוא טפאשנאמטּפיוה-טָאטש רעד ןופ ןטמא
 זיוה-רעקרעווטנאה ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עלא ןופ המישר
 -.טנאה יד טנרעלעג טָאה ןאמרעדניל .רעדנוזאב רעקרעוװטנאה ןדעי ייב
 -עגנָא-שירפ יד ןטמאאב םעיינ םעד ראפ ןקידייטראפ וצ יוזא יווװ רעקרעוו
 ןיא סע .טעברא רעד וצ קיטיונ ןענעז עלא ייז זא -- ןשטנעמ ענעמוק
 טרירוגיפ ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא ,המישר א ןרָאװעג טלעטשעגנעמאזוצ

 .תושפנ קיצכא ןוא ןביז טרעדנוה

 זיוה:רעקרעװטנאה סָאד זא ,טרעלקרעד ןבָאה ןשטייד ייווצ יד

 -טנאה יד ןוא ןאמטּפיוה-טָאטש ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רעטייוו טביילב

 ,טקיטפעשאב ןרעוו ָאד רעטייוו ןלעוו רעקרעוו

 -ןקאב טָאה רעקרעווטנאה רעדעי .ןסָאלשעג ןעוועג זיא המישר יד

 ענייז ןוא עילימאפ ןייז טנכערענסיוא ןעוועג זיא סע ּוװ ,לטעצ א ןעמ

 -סניא ןכרוד ןבירשעגרעטנוא ןרָאװעג זיא לטעצ רעדעי .ןלעזעג-רעטעברא

 .טפאשנאמטּפיוה:טָאטש רעד ןופ ?גיז םעד רעטנוא ןאמרעדניל רָאטקעּפ

 םעד ףיוא ןעננאהעגפיוא ןרָאװעגנ ןיא ריּפאּפ עקיטכיוו עקיזָאד סָאד

 ,טביולגעג ןבָאה רעקרעווטנאה יד ןוא טאטשקרעוו ןדעי ןופ טרָא ןטסנעש

 .ןבָאה טשינ הטילש ןייק ייז רעביא טעװ "ָאדנאמָאקדננוטָארסױא , יד זא
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 ןיא ךיז טָאה גָאטימכָאנ 1942 ןופ רעבמעטּפעס ןטס27 םעד קיטנוז

 .טרראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד ןזיוואב ָאטעג

 עקידָאליק-בלאה טימ סרעביוק ןנָארטעג ןבָאה ןטנאיצילָאּפ עשיריי

 רעדנוזאב זיוה ןדעי ןופ ןרָאװעג טריפענסיורא ןענעז ןדיי יד .ךעלטיירב

 .טיורב אליק ןבלאה א ןעמוקאב טָאה ,גנוי רעדָא טלא ,רענייא רעדעי ןוא

 םענייא ןדעי ןוא טיורב סָאד ןלייט םייב ןענאטשעג זיא ןאמטּפיוה רעד

 ערעייז ףיוא טנערפעג רע טָאה ןשטנעמ לייט .קילב ןטימ טזיּפשעגכרוד

 קוק א זיולב רע טָאה ערעדנא ףיוא ,ךיז ןקיטפעשאב ייז סָאװ טימ ,ןעמענ

 ןייז ןעמונעג טָאה רעדעי .טנוה א יװ ןוטענ עשטרוב א זייב ןוא ןוטעג

 .זיוה ןייז ןיא ןיירא קירוצ זיא ןוא טיורב לקיטש

 טעװ ןעמ ביוא ,קירעגניינ ןעוועג ןענעז זיוה-רעקרעווטנאה ןיא רימ

 ףיוא טקוקעגסיוא ןבָאה רימ לייוו טשינ .טיורב ןעמענ וצ ןפור ךיוא זדנוא
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 װָא כָאט סנעש ט ןבריו ח

 ןפיוק טנָאקעג רעדעי טָאה זיוה-רעקרעװטנאה ןיא ;טיורב לקיטש םעד
 ךיז טָאה סע רעבָא ,טלעפעג טשינ ךיוא טָאה ףיורעד טלעג סָאד ןוא טיורב
 "עג רעטייוו ףיוא ןענעז רעקרעװטנאה יד ביוא ןא ,םעד ןיא טלדנאהעג
 ןאמטּפיוה ןופ טשינ ןוא ןאמטּפיוה-טָאטש ןופ תושר ןרעטנוא ןבילב
 ןענעז רימ .טיורב ןייק ןעמוקאב טפראדאב טשינ רימ ןבָאה ,טדראהנעגעד

 ןביוהעגנָא טָאה טנאיצילַאּפ רעשידיי א ןעוו ,טשאררעביא ןרָאװעג רעבירעד

 ייר א ןיא ןלעטשסיוא ךיז ,ףיוה ןפיוא ןיײנּפָארא ןלָאז רימ ,ןפור זדנוא

 ןרעוו רימ זא ,טיידאב טָאה סָאד .טיורב ךָאנ סאג רעד ףיוא ןייגסיורא ןוא

 עכלעוו ,רעזייה ערעדנא עלא ןופ ןדיי ערעדנא יד יוװ יוזא טקנוּפ טכארטאב

 .ןרעוו וצ טקישעגקעווא טראוורעד סע

 ןענעז עלא .ןטכארטניירא םוצ טייצ ןייק ןעוועג טשינ רעבָא זיא סע

 טוג טָאה טדראהנענעד ןאמטּפיוה רעד ,סאג רעד ףיוא סיורא םאזכרָאהעג

 טָאה ןעמ ."ןלעזעג , ןוא רעדניק ערעייז טימ רעקרעווטנאה יד טקוקעגנָא

 טריפעגניירא קירוצ זדנוא ןוא טיורב עיצרָאּפ יד ןבעגעג זדנוא ןופ ןדעי

 .זיוה ןיא

 -ילֲאּפ עשידיי יד טסניד רעייז ןופ ןעמוקענקירוצ ןענעז ?ייוורעד

 ןוא ,זיוה-רעקרעווטנאה ןיא זדנוא טימ טניוווענ ןבָאה עכלעוו ,ןטנאיצ

 -ענ טלעטשאב רעדיוו גָאטראפ ןגרָאמ ףיוא ןענעז ייז זא ,טלייצרעד ןבָאה

 -ייו א ןעמוקרָאפ טעװ ןגנרָאמ זא ןוא טאיראסימָאק ןיא ןעמוק וצ ןרָאװ

 .ןדיי רעטנזיוט ןעמענמורא רעדיוו טעװ סָאװ ,"עיצקא, עקידרעט
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 "עיצקא , עטירד יד
 ,"עיצקא , עטירד יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1942 רעבמעטּפעס ןטס28 םעד

 .עקידרעירפ ייווצ יד יוװ יוזא טליּפשענּפָא ךיז טָאה עכלעוו

 ןרָאװעג טריפעגסיורא ןענעז ןסאג-ָאטעג עכעלטע ןופ רעניווונייא יד

 ענייז טימ טלגנירעגמורא ,טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד ּוװ ,קראמ ןפיוא

 ,טַײלכאפ ןוא ןשטנעמ עגנוי ןופ ביײלקּפָא ןא טכאמעג טָאה ,רעפלעהטימ

 ןופ ןרָאװעג טדיישעצ םורא יוזא ןוא ןרָאװעג טזָאלענרעביא ןענעז עכלעוו

 עקידנסיירצראה עטנאקאב יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע .תוחּפשמ ערעייז
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 א ג א װ ה 8 9 שש

 עכעלטע יד טָאה ןעמ רעדייא ,"סעיצקא , עקידרעירפ יד ייב יו ,סענעצס
 .ןענָאגאוו-יפ יד ןיא ןדָאלענפיוא ןדיי טנזיוט

 -אב טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד טָאה "עיצקא , רעטירד רעד ךָאנ

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,סאנ-ךןָאסליװ ףיוא "טמא-ריטראווק, סָאד טכוז

 -סיוא ןסייהעג טָאה רע .ןאמרעדניל רָאטקעּפסניא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 זיא סע .טקיטפעשאב ןעוועג טרָאד ןענעז סָאװ ,ןדיי יד ןעייר ןיא ןלעטש

 יד ףיוא ןטלאהאבסיוא טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד .קינאּפ א ןרָאװעג

 ךָאטקעּפסניא רעד .קערש ראפ טרעטיצעג ןבָאה ,סרעמאק ןוא רעמעדייב

 -רא עשידיי ענייז ןזיוועג טדראהנענעד ןאמטּפיוה םעד טָאה ןאמרעדניל

 -עברא עשידיי יד ןוא "טמא-ריטראווק , רעד זא ,טרעלקרעד ןוא רעטעב

 -נאמטּפיוה-טָאטש רעד וצ ןרעהעג ,טקיטפעשאב טרָאד ןענעז סָאװ ,רעט

 ןדיי יד ןעוו ,ןטייצ יד זא ,טרעפטנעעג ןאמטּפיוה רעד טָאה ףיורעד .טפאש

 ןיוש ןענעז ,ָאּפאטשענ רעד וצ ןוא ןאמטּפיוה-טָאטש םוצ טרעהעג ןבָאה

 ןייז טימ רע טָאה ייברעד ,םיא וצ זיולב ןדיי עלא ןרעהענ טציא .ייבראפ

 ןוא זָאנ רעד ראפ ןאמרעדניל רָאטקעּפסניא םעד ןוטעג ריפ א עלעקעטש

 .קעווא זיא

 םעד ןופ ןצנעװקעסנָאק יד ןעזוצסיוארָאפ טכייל ןעוועג זיא סע

 ןשטייד ןשיוװצ טיירטש רעדעי זא ,טסּווװענ ןיוש ןבָאה רימ .טנעדיצניא

 ןדיי יד ךיוא ןבָאה יוזא .ןדיי יד ראפ טכעלש סיוא ךיז טזָאל ,ןדיי ןגעוו

 םוצ טרעדנעעג ךיז טָאה ענאל רעייז זא ,טליפרעד "טמא-ריטראווק , ןיא

 ,ןרעגרע

 ןבָאה ,"טמא-ריטראווק , ןיא טנעדיצניא םעד ןנעוו ךיז קידנפיוורעד

 עיציזָאּפ יד זא ,ןעזענמורא ךיז ךיוא 14 רעמונ עעלא ןופ רעקרעווטנאה יד

 טשינ ,"ץוש, סנאמרעדניל רעטנוא קידלקאוו רעייז ןרָאװעג זיא ערעייז

 .ןעגנורעכיזראפ ענייז עלא ףיוא טקוקעג

 א = א

 יד ,שטיוועשַאמ יורפ זיוה-רעקרעווטנאה ןיא ןזיוואב ךיז טָאה סע

 -עג ךיז ןבָאה רעקרעווטנאה יד ,ןטאטשראוו יד ןופ ןירעטייל עשיטקאפ

 עטסעב יד ןבעגעג טָאה יז .עיצאוטיס רעד ןנעוו ןסיוורעד ריא ןופ טלָאװ

 -טימ עלא ןָא טדנעוו ןאמטּפיוה-טָאטש רעד זא ,טגָאזעג ןוא ןעגנונעפָאה
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 וװָא כָאט סנעש ט ןבווה

 זיב ןעוועג זיא סע יוװ יוזא ןביילבראפ לָאז זיוה-רעקרעווטנאה סָאד זא ,ןעל
 ,סטכעלש ןייק ןעשעג טשינ םענייק ָאד טעװ סע זא ,רעכיז זיא יז ןוא ,טציא
 ראפ רעקרעװוטנאה יד ֹוצ ןעננולעטשאב ןבעגעגסיורא רעדיוו טָאה יז
 5יטש ךיז ןלָאז רעקרעווטנאה עלא זא ,ןסייהעג טָאה ןוא ןטנעילק עשטייד
 -טנאה סָאד ידכ ,טעברא רעד ייב ןרעדנא םעד רענייא ןפלעה ןוא ןטעברא
 .גנוגעוואב ןיא ןייז לָאז זיוה-רעקרעוו

 רעבָא ןענעז סע ,ןטעברא ןביוהעגנָא רעדיוװ ןבָאה רעקרעווטנאה יד
 ,ןשטייד עליוויצ עקידרעירפ יד טָאטשנָא .ןטנעילק ערעדנא ראג ןעמוקעג

 ךיז ןבָאה ,לרוג רעשידיי רעד ןגעלעג טלָאמעד זיא סע טנעה סגעמעוו ןיא

 ןוא ןעיורפ ערעייז טימ ןעמראדנאשז ןוא טײלדָאּפאטשעג ןזיוואב טציא

 -עליווירּפ , ןגָאז וצ יוזא רעייז ןצונסיוא ןגעלפ רעקרעווטנאה יד .רעדניק

 םעד חוכמ "םינוק , עיינ יד ייב ןסיוורעד וצ סעּפע ךיז ידכ ,עגאל "עטריג

 ןבעגעג ןבָאה ןטנעילק עיינ יד .רעקרעווטנאה יד ןופ ?רוג ןקידרעטייוו

 -נעטשנא , ץנאג ןטלאהעג ?לכב ךיז ןבָאה ייז ,ןעגנונעפָאה עטסעב יד ןדעי

 -לאה רעד וצ ךעלנע טשינ רָאנ ,ןטאטשקרעוו-רעקרעווטנאה יד ןיא "קיד

 ןעוועג זיא ךיז טייטשראפ סָאד רעבָא .ןדיי יד ןביירט םייב ,סאנ ןיא גנוט

 זיא ייר רעייז לייוו ןוא רעקרעווטנאה יד ןצונוצסיוא רעסעב ידכ ,ראפרעד

 .ןעמוקעג טַָאהענ טשינ ךָאנ
 א 0 א

 ךיז ןבָאה סע זא ,טסּוװרעד ךיז טָאה טדראהנעגנעד ןאמטּפיוה רעד

 טָאה רע ןוא סרעלעק ןוא רעמעדייב ףיוא ,סרעקנוב ןיא ןדיי ןטלאהאב

 ןימרעט ןסיוועג א זיב ןלעוװ סָאװ ,עלא ראפ "עיטסענמא , ןא טרעלקרעד

 ןיא ןייגניירא קירוצ ןגעמ ןלעוװ ייז ןוא ןשינעטלעהאב יד ןופ סיורא ןיילא

 .רעזייה ערעייז

 ג-יארקוא ןוא ןעמראדנאשז ןופ גנוטיילנאב ןיא ,ןטנאיצילָאּפ עשיריי

 ךייא ןעמוק רימ ,ןריי, : ןגירשעג ןוא ףייה עלא ףיוא ןעננאגעגנ ןענעז ,רענ

 טשינרָאג ךייא טעװ סע ןוא רעכעל יד ןופ סיורא טייג ! טיוט ןופ ןעוועטאר

 ."ןעשעג

 ןענופעג ךיז ןבָאה ייז .ןשינעטלעהאב יד ןופ סיורא ןענעז ךס א

 -רָאװראפ ןֹוא עטשלחראפ ,עטרעגנוהעגסיוא .דנאטשוצ ןכעלקערש א ןיא

 -טרעוו ןופ טאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלא ןבעגקעווא טזומעג ןבָאה ייז ,עטזָאל
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 א ג א װ ה 8 ? שש

 ןענעז עכלעוו ,רעזייה יד ןיא ןרָאװעג טזָאלעגניירא ייז ןענעז ךָאנרעד ,ןכאז
 ."עיצקא , יד ןעננאגעגכרודא טאהעג טשינ ךָאנ

 עטונ טאהעג ןבָאה סָאװ ,ערעדנא ןעוועג ךיוא רעבָא ןענעז סע
 עכעלטע ףיוא ןגינעג טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,ןטקודָארּפ"זייּפש ןוא סרעקנוב
 יר ןופ רעטרעוװ ענייש יד וצ טרעהענוצ טשינ ךיז ןבָאה עקיזָאד יד .,ןכָאוו

 .ןשינעטלעהאב יד ןיא ןבילבעג ןוא ןטנאצילָאּפ עשידיי

 -נאשז יד טָאה ,ייבראפ זיא "עיטסענמא , רעד ןופ ןימרעט רעד ןעוו

 -ילַאּפ עשיריי יד .ענעטלאהאבסיוא יד ןכוז שיגרענע ןעמונעג עירעמראד

 עכלעוו טימ ,ןעמראדנאשז עטנאקאב ערעייז טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצ

 טימ ןעמאזוצ ןענעז ,ןטפעשעג-תופתוש ענעדישראפ ןריפכרוד ןגעלפ ייז

 טימ סרעקנוב יד טכוזעג ןוא ףייה יד רעביא ןעננאגעג ןעמראדנאשז יד

 ןיילא ןלעו ענעטלאהאב יד ביוא זא ,שידיי ףיוא ןנירשעג ןבָאה ייז .ןדיי

 טדערעגניירא יוזא ןבָאה ייז .ןרעוו טעוועטארעג ךָאנ ייז ןלעװ ,ןייגפיורא
 ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז ןיב ,רעמעדייב ףיוא ןוא סרעלעק יד ןיא
 ןוא ןשינעטלעהאב יד ןיא ןניל וצ ןעוועג דימ ןיוש ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ

 יז ןענעז ,ןסיורד ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז ןשטנעמ יד ןעוו .סיורא ןענעז ייז

 ,טגָאמראפ ןבָאה ייז סָאװ ,ץלא ןבענוצקעווא ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא םדוק

 טעו רע זא ,ןטסיירט טשרמולכמ טנאיצילָאּפ רעשידיי רעד טנעלפ ייברעד

 ץלא טעוװ ןעמ ביוא ,ןבעל סָאד ןעקנעש לָאז םראדנאשז רעד ,ןעימאב ךיז

 ,ןעמונענוצ טאהעג ץלא ןיוש תונברק יד ייב טָאה ןעמ ןעוו .ןבעגקעווא

 ןכאז עטביורעגוצ יד ןופ ; טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ייז םראדנאשז רעד טָאה

 .טנעצָארּפ ןסיוועג א ןנירק טנאיצילַאּפ רעשידיי רעד טנעלפ

21 

 "סעיצקא , עקירירעטייוו יד
 ,"עיצקא , עטרעפ יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1949 רעבָאטקָא ןט1 םעד

 "עיצקא , עקיזָאד יד .עקידרעירפ יד וצ ךעלנע טליּפשענּפָא ךיז טָאה עכלעוו

 -ריטראווק , ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עלא ןעמונענמורא ךיוא טָאה

 -טּפיוה-טָאטש ןופ ץוש ןרעטנוא ןענאטשענ טשרמולכ זיא רעכלעוו ,"טמא

 טרָאד ןופ ןביירטוצסיורא ןליופאב טָאה טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד .ןאמ
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 װ ַא כָאט סנעש ט ןברו ח

 ןעמוקאבניירא טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,עלא יד רָאנ טשינ ,קראמ ןפיוא
 -רעטעברא יד ךיוא רָאנ ,ןטױלּפ ןוא ןרעיומ ןכירקרעבירא ךרוד הבנגב
 סיעכהל וצ ףיוא ןוטעג טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד טָאה סָאד .טיילכאפ
 .ןאמטּפיוה-טָאטש םעד

 -עג טכאמענ עסידרעירפ יד ייב יו זיא "?עיצקא , רעטרעפ רעד ייב
 ןביז ךרע ןא ןרָאװעג טזָאלעגרעביא ןענעז סע ןוא ?עיצקעלעס, א ןרָאװ
 -עג טקישענקוװא רעטעּפש ןענעז עכלעוו ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי טרעדנוה
 -טָאטש עשילױוּפ יד טָאה יוזא .טעברא-ןפאלקש ענעדישראפ וצ ןרָאװ

 -רינָאיצקעלעס , עקיזָאד יד ןופ ?ייט א טלייטעגוצ ןעמוקאב גנוטלאווראפ

 טריפענקעווא ןענעז ערעדנא .ןסאג ןריקורב וצ ןוא טעבראיייסַאש וצ "עט

 טָאה טרָאד ,"גאסאה , עמריפ רעד ןופ קירבאפ-עיצינומא רעד ןיא ןרָאװעג

 ,טרעוו א טאהעג רָאנ טָאה סָאװ ,ץלא ןוא טעקאנ ןוטעגסיוא םדוק ייז ןעמ

 -רענייטש א טימ לאז א ןיא טזָאלעגניירא ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןעמונעגוצ

 ךיז טָאה סע רעבָא ,ןפָאלש םוצ ץאלּפ רעד ןעוועג זיא סָאד .ןדָאב םענ

 רעקיזָאד רעד ןיא ,ןגיילוצרעטנוא יורטש ?לסיב ןייק וליפא ןענופעג טשינ

 וצ ןעמוקאב ןוא גָאט ןיא העש ףלעווצ ןטעברא טזומעג ייז ןבָאה קירבאפ

 ןופ ןעגנולעג ןצעמע זיא סע ביוא .ּפוז לסיב א טימ טיורב לקיטש א ןסע

 טסייה סָאד ,םענעפָאלטנא םעד ןופ םינכש ייווצ ןענעז ,ןפיולטנא וצ טרָאד

 ןרָאװעג -- ליד םענרענייטש ןפיוא ןפָאלשענ םיא ןבענ ןענעז סָאװ יד

 ןפאלקש עכעלקילגמוא יד ןענעז טייקיניילק רעטסדנימ רעד ראפ .ןסָאשרעד

 .טולב זיב "ןשטייד סקלָאפ , יד ךרוד ןרָאװעג ןנָאלשעג

 עטוה-ןזייא רעד ןיא ןרָאװעג טקישענקעװא זיא הנחפ עטירד א

 "נַאסַאה , עמריפ רעבלעז רעד וצ טרעהעג ךיוא טָאה עכלעוו ,"וואקאר ,

 -עיצינומא רעד ןיא יוװ ןעגנוננידאב עבלעז יד טשרעהעג ןבָאה סע ּוװ ןוא

 .קירבאפ
 * 5 א

 -טנאה יד ןדלָאמעג ןירג רעדיינש רעד טָאה ןגרָאמירפ א םענייא ןיא

 ןכוזאב טעװ טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד זא ,14 רעמונ עעלא ןופ רעקרעוז

 סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ עלא .זיוה-רעקרעווטנאה ןופ ןטאטשקרעוו עלא

 ןרָאװעג טצעזעגקעווא ןענעז ,זיוה-רעקרעווטנאה ןיא ןענופענ ךיז ןבָאה

 רעיינ-שעוו ,רעכאמ-ןטיה ,סרעכאמ-ןטעסרָאג ,סרעטסוש ,סרעדיינש יד ייב
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 א ג א װ ה מ ? ש

 ערעדנא רעדָא סנזייא-סערּפ רעדָא םידָאפ-לדָאנ ןעמוקאב ןבָאה ייז .וו"אא
 ןענעז ןטאטשקרעו עלא .טעברא רעד ןיא ןוטעגניירא ךיז ןוא גייצעג
 טשינ ןיא סָאד -- טכעלש יצ טוג ,טעבראעג טָאה ץלא ,קיטעט ןרָאװעג
 -מורא טשינ ךיז לָאז רענייק זא ,ןעוועג זיא רקיע רעד .קיטכיוו ןעוועג
 .טעברא ןָא קידייל ןעיירד

 -יור יד טעיליּפשעגוצ טעברא ?לקיטש ןדעי ףיוא ןבָאה סרעטסיימ יד
 יד ןיא .טנעילק ןשטייד םעד ןופ ןעמָאנ ןטימ ןעלטעצ-גנולעטשאב עט
 -ילימ ,סרעטופ ,רעגיצנָא ןעגנאהעצ ןרָאװעג ןענעז ןטאטשקרעוו-רעדיינש
 פויטש טלעטשעגסיוא ןרָאװעג ןענעז סרעטסוש יד ייב ; םישובלמ-רעט
 .ןעלטעצ-ננולעטשאב עטיור יד טקיטסעפעגוצ עלא ייב ,ךיש !עמאד ןוא

 יד סרעננעה עלעיצעפס ףיוא ןעננאהעג ןענעז סרעדיינש-ןעמאד יד ייב

 ךיוא ןיא יוזא ;ךעלעטעצ עטיור יד טימ טריצאב ,רעדיילק ןוא ןזולב

 -עיינשעוו ,סניטסידָאמ יד ייב :ןטאטשקרעוו ערעדנא עלא ןיא ןעוועג

 ערעייז ןיא ןוטעגנָא ןעוועג ןענעז ןפליהעג-רעקרעווטנאה עלא .וו"א א סניר

 -ןנִא טָאה ץלא ןוא רעגיצנא עטסעב ערעייז ןיא סרעטסיימ יד ,רעכעטראפ

 קיצכא טלָאמעד ןיב ןיוש טָאה סָאװ ,טסאג ןפיוא טראוועג טגנערטשעג

 ,ןענָאגאוו-יפ ןיא טקישעגקעוװא טאהעג טָאטש רעזדנוא ןופ ןדיי טנעצָארּפ

 ןופ ,ָאטױא ןא ןזיוה-רעקרעוטנאה םוצ ןרָאפענוצ זיא ךעלדנע

 ןעיירט ןייז ןופ גנוטיילגאב רעד ןיא ,טדראהנענעד סיורא זיא סע ןכלעוו

 ןקיטציא ןוא רעדיינש םענעזעוועג םוצ ףיורא רע זיא ךַאבלעקנָא רעפָאש

 רעביא ןריפ ןעמונעג ןשטייד ייווצ יד טָאה רעכלעוו ,ןירג ףסוי טנאיצילָאּפ

 םייב טכאמעג רע טָאה טיזיוו ןטשרע םעד .ןטאטשקרעוו-רעקרעווטנאה יד

 טָאה רע ,ןעלטנאמ ןוא סרעטופ ענייש יד טקוקאב ןוא ץאק רעדיינש ןעמאד

 -עקרעד ןוא סיורא ןעלטעצדננולעטשאב יד ןופ ןעמענ יד טנעיילעגרעביא

 עטלעטשעגנָא ןענעז רענעמ ערעייז סָאװ ,ןעיורפ ןענעז סָאד זא ,קידנענ

 -ייב ןוא עשינָאריא טכאמעג רע טָאה ,טפאשנאמטּפיוה-טָאטש רעד ןיא

 -רענעמ םוצ ןיירא רע זיא ךָאנרעד .ןובשח רעייז ףיוא ןעגנוקרעמאב עקיפ

 ןעיורפ יד טכארטאב קילב ןשיאייצילַאּפ א טימ ןוא ןרָאהנייא רעדיינש

 קידנעעז .טנעה יד ןיא םידָאפ-לדָאנ טימ רעדָא ןענישאמ יד ייב רענעמ ןוא

 ןיא טעברא לקיטש א ןוא לדָאנ א טימ לגניי קירעי-ןציירד סרעדיינש םעד

 "?קערד עשידיי סָאד טכאמ סָאװ, :ןוטעג גערפ א רע טָאה ,טנעה יד
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 וו ָא כָאט סנ עש ט ןברו ח

 א ,ןֹוז ןייז ןיא סָאד זא ,טרעפטנעעג רעטלמוטעצ א טָאה רעדיינש רעד

 -ברוד ,טאטשקרעוו וצ טאטשקרעוו ןופ ןעננאגעג רע זיא יוזא ,לגניי-ןרעל

 םוטעמוא קידנפראוו ןוא ןגיוא עשיאייצילָאּפ טימ ןעמעלא ןוא ץלא קידנזיּפש

 רע טָאה ןטסידָאמ-ןטיה רעד ייב .ןציוו עזייב ןוא ןעגנוקרעמאב עשינָאריא

 עכעלטע ןופ עלעטיה-ןעמאד טכייל א ןיירא סעּפאל עבָארג ענייז ןיא ןעמונעג

 ןופ יירעקיטש-טסנוק יד ךיוא .ןזָאלבקעװא סע טוװרּפעג ןוא גָאו יד םארנ

 ןזיוועג םיא טָאה ןעמ ןוא טכוזאב ןאמטּפיוה רעד טָאה טאלבנענייפ ןטלא

 טאהעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,טאטשקרעוו רעקיזָאד רעד סָאװ ,ןכאז-קיטנא

 -עג ךיוא זיא סע .ןבעגעגסיורא טָאה ,ץנעטסיזקע רָאי קיצפופ ךיז רעטניה

 -עגוצ טָאה ןאמטּפיוה רעד סָאוװ ,תכורּפ רערעייט רעד זא ,דייר וצ ןעמוק

 ןיק טקישעגקעוװוא םיא ןוא יז ןענערבראפ םעד ראפ לוש רעד ןופ ןעמונ

 .טעברא סטאלבנענייפ ןטלא םעד ןעוועג ךיוא זיא --- ןילרעב

 וצ טָאה רע .לעּפתנ ןעוועג טשינרָאג ןופ רעבָא זיא ןאמטּפיוה רעד

 ןסוקאב ןכָאנ ןוא .םזיניצ ןוא גנוצעשגנירג ןזיווענסיורא ןעמעלא ןוא ץלא

 .קעווא רע זיא ןטאטשקרעוו עלא

 ןיא טייקיאורמוא ןא טזָאלענרעביא טָאה טיזיוו סנאמטּפיוה םעד

 ,רעצרעה סנעמעלא

 * 7 א

 א ןעמוקאב טָאה ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ רעטייל רעשיליוּפ רעד

 ןלעטשנעמאזוצ לָאז רע זא ,טדראהנעגעד ןאמטּפיוה ןופ גנונעדרַאראפ

 ןבילבראפ ןלעוװ עכלעוו ,ןטנאיצילַאּפ עשידיי קיצפופ ןופ המישר א

 ייוצ ךרע ןא ןופ לֶאצ א ןיא ,עקירעביא יד ןוא סנטסָאּפ ערעייז ףיוא

 טימ ןדיי ערעדנא עלא טימ ןעמאזוצ ןרעוו טקישעגקעווא ןלעוו ,טרעדנוה

 .טרָאּפסנארט ןטסטנעָאנ םעד

 ןפָאלעג זיא רעדעי .קינאּפ א ןרָאװעג זיא ייצילָאּפ רעשידיי רעד ייב

 ןלעוּפוצסױא ידכ ,רעטייל-ספליה ןשידיי םוצ ןוא רעטייל ןשיאייצילַאּפ םוצ

 .ןרעוו טזָאלעגרעביא ןפראד סָאװ ,קיצפופ יד ןשיוװצ ןביילבראפ וצ היכז יד

 ,סעמוס-טלעג עסיורג טימ ןגייטשוצרעבירא טכוזעג ןרעדנא םעד טָאה רענייא

 א ןענַאגאוו"יפ יד ןיא ןרעוו וצ טקישעגקעווא ןופ ןעוועטאר וצ ךיז ידכ

 .רעסיוורָאב
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 א ג א װ/  ה מ ?ל ש

 -ענפיונוצ טָאה ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ רעטייל רעשיליוּפ רעד
 -נעמאזוצ םייב זא ,ךיז טייטשראפ -- ןעמענ קיצופ ןופ המישר א טלעטש
 ,עמוס-טלעג רעד טימ טנכערענ ךיז רעטייל רעד טָאה המישר יד ןלעטש
 .םענייא ןדעי ןופ ןטראוורעד טנַאקעג טָאה רע סָאװ

 -ילֲאּפ ןייז טָאה ,המישר יד ןעזעג טָאה רעבָא ןאמטּפיוה רעד ןעוו
 -ראפ ןעוועג םעלא םעד רעטנוא זיא סע סָאװ ,טקעמשרעד זָאנ עשיאייצ
 טימ ןטנאיצילַאּפ עלא ייר א ןיא ןלעטשוצסיוא ןליופאב טָאה רע ןוא ןגרָאב

 יד ןוא קיצפופ ןבילקעגסיוא ןיילא רע טָאה ןאד .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז

 -טיה עשיאייצילָאּפ יד ןוא ?לוויטש יד ןוטוצסיוא ןליופאב רע טָאה עקירעביא

 רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ןעמעננעמאזוצ ןסייהעג ,רעדנעב יד טימ ןעל

 ןפיוא לוש רעטרימָארנָאּפ רעד ןיא טקישעגּפָא ךאוו רעקראטש א רעטנוא ןוא

 ."עיצקא , רעטנעאנ רעד וצ זיב ןטראוו טפראדאב ןבָאה ייז ווו ,קראמ ןטלא

 ךעלווירב טקישעג טסערא רעייז ןופ ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד ןפ לייט

 "עג ןוא ,טמא ןפיוא ןבילבראפ ןענעז עכלעוו ,ןנעלָאק ענעזעוועג ערעייז וצ

 ;ננואיירפאב רעייז ןלעוּפסױא טשינ טעװ ןעמ ביוא ,תודוס ןגָאזוצסיוא טָארד

 -ךַאפ ערעייז טזָאלעג ןוא ןקָארשרעד טשינ ךיז ןבָאה ןגעלָאק ערעייז רעבָא

 .רעפטנע ןָא ןגעלָאק

 ןיא ןציז יו ,ךאז רעדנא ןייק ןבילבראפ טשינ רעבירעד ייז זיא סע

 עכלעוו ,ןדיי ערעדנא עלא יוװ יוזא ?רונ ןרעטיב רעייז ןטראווּפָא ןוא ?וש

 טייצ רָאי יירד ןופ ךשמ ןיא ןנָאלשעג ןוא טגָאיעג ןרָאװעג ייז ךרוד ןענעז

 .הלשממ סטדראהנעגעד רעטנוא

 -ילַאּפ עשידיי זא ,ןרָאװעג טנאקאב זיא 1942 רעבָאטקָא ןט4 םעד

 -ראפ סננרָאמוצ ףיוא ןרָאװעג טלעטשאב ןענעז ,ענעבילבראפ יד ,ןטנאיצ

 ."עיצקא , עטפניפ יד --- ןעמוקרָאפ לָאז סָאװ ,"עיצקא , רעד וצ גָאט

 ,עקידרעירפ יד יוװ יוזא ןביוהעגנָא ךיז טָאה "עיצקא, עטפניפ יד

 ןרָאװעג טיירגענוצ ריא וצ זיא סע זא ,טקרעמאנ ןעמ טָאה דלאב רעבָא

 ָאּממעט ןרעלענש א ןיא ןעגנאגענוצ יז זיא ?לכ םדוק .ןאלּפ רעלעיצעּפס א

 ןבירטעג ןדיי יד ןענעז ,לָאמעלא יו רעירפ ,גָאטראפ .עקידרעירפ עלא יו

 ןסָאשרעד ןסאג יד ןיא ןענעז לָאמקָאד .!יירא קראפ םעיינ ןיא ןרָאװעג

 טָאה ןאמטּפיוה רעד ."סעיצקא , עקידרעירפ יד תעב יוװ ןדיי רעמ ןרָאװעג

 ןוא סנקעטש יד ןוא רעדליוו ןוא רעשיגרענע טריגיריד עלעקעטש ןייז טימ
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 וו ָא כָאט סנעשט ןברוה

 יד .ּפעק עשידיי יד רעביא ןלאפענ רעטּפָא ןענעז סנעמיר ענעטכָאלפענ

 ןאמטּפיוה םייב ןלעטשוצּפָא ךיז םענייק טביולרעד טשינ ןבָאה רעפלעהוצ

 תעב יוװ רעירפ ןרָאװעג טליפעגנָא ןענעז ןענָאגאוו יד .תונמחר ןטעב ןוא

 -ענפיוא רעכיג ןענעז ךיש רֶאֹּפ רעטנזיוט יד ןוא "סעיצקא , עקידרעירפ יד

 ןדיי רעטנזיוט יד ןופ שראמ םעד ןקידנעראפ ןכָאנ .גראב א ןיא ןסקאוו

 םיא לָאז רע ,רעפָאש ןייז ןליופאב ןאמטּפיוה רעד טָאה ןענָאגאוו יד וצ

 רע טָאה טרָאד .ָאטעג ןיא ןריפקעווא רעטעבראטימ עטנעָאנ ענייז טימ

 -עג ןוא סאג ענלארדעטאק רעד ףיוא רענאל-למאז םעד טכוזאב לכ םדוק

 -אב רע טָאה םעדכָאנ .ןענָאנאוו יד וצ ןביירט טרָאד ןופ ןדיי עלא ןסייה

 ןוא ןעיורפ ערעייז טימ ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד ןריפוצניהא טרָאד ןליופ

 .לוש ןיא טריטסערא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעדניק

 ןשידיי ןיא קעווא םיתרשמ ענייז טימ ןאמטּפיוה רעד זיא ףוס םוצ

 ,רעטסעווש-ןקנארק ןוא םיריוטקָאד יד ךיז וצ ןפור טזָאלעג ןוא לָאטיּפש

 עלא יד ןופ ךשמב סנטסָאּפ ערעייז ףיוא ןבילבראפ טאהעג ןענעז עכלעוו

 ."סעיצקא , עקיטציא ןזיב

 -סעווש-ןקנארק ןוא םיריוטקָאד עטלמאזראפ יד טָאה ןאמטּפיוה רעד

 ןבענ ,לָאטיּפש ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,עקנארק עלא ןלָאז ייז ,ןליופאב רעט

 -קָאד יד .ןכאמ וצ ףוס א רעכיג סָאװ ייז טימ ידכ ,ןעגנוצירּפשנייא-םס

 ייז זא ,ןדיירסיוא טימ עיצאוטיס יד ןעוועטאר טווורּפעג ןבָאה םיריוט

 ןאמטּפיוה רעד טָאה ףיורעד ,ןעגנוצירּפשנייא עקירעהעג יד טשינ ןבָאה

 -רעד ןייז טשינ העש ייווצ ןופ ךשמ ןיא טעוװ ץלא ביוא זא ,טרעפטנעעג

 ןצנאג ןטימ ןעמאזוצ עקנארק יד ןסישרעד וצ ןלעפאב רע טעװ ,טקידייל

 ,לאנָאסרעּפ-לָאטיּפש

 -"אב םיריוטקָאד יד ןבָאה גנוטאראב רעכעלנייּפ ןוא רעננאל א ךָאנ

 .ןעגנוצירּפשנייא ךרוד עקנארק יד ןעננערבוצמוא ןסָאלש

 ןופ רָאטקָאד-טּפיוה רעד ןבעגענסיורא טָאה לעפאב ןטשרע םעד

 ,רעטומ ריא ןעמסּפָא לָאז יז ,רעטומ ןייז ,יקסנישזבאד גרוריכ רעד ,לָאטיּפש

 ,ןינב-לָאטיּפש ןיא טניווועג טָאה סָאװ ,רעטומ ןייז .ןעבָאב ןייז טסייה סָאד

 .ןעקנירט וצ רעטומ ריא ןבעגעג ןוא ייט זָאלג א ןיא םס ןוטעגניירא טָאה

 "קָאד רעד טָאה ,םירוסי ןופ ןעשטרוק ךיז ןביוהעגנָא טָאה עטלא יד ןעוו

 זיא יז רעכלעוו ןופ ,גנוצירּפשנייא ןא טכאמעג ריא ,לקינייא ריא ,רָאט
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 א ג א װ/ ה מ ? ש

 טימ ןסָאגאב ךיז טָאה רעטכָאט ריא .קיבייא ףיוא ןפָאלשעגנייא דלאב

 ביוא ,ןרעו טפָארטשעג ןלָאז טנעה עריא זא ,ןשטנּווװװעג ךיז ןוא ןרערט

 .רעטומ ענענייא יד קידנמסראפ ,רעלעפ א ןעגנאגאב זיא יז

 ןזָאל ךיז ןוא ןעמס וצ ךיז ןרָאװעג ןעגנווװצעג ןענעז עקנארק יד

 דלאווג טימ ןענעז ,טרעוועג ךיז ןבָאה סָאװ יד .ןעגנוצירּפשנייא יד ןכאמ

 ןרערט טימ ןבָאה רעטסעווש-ןעקנארק ןוא םיריוטקָאד יד .ןרָאװעג טמסראפ

 ןעו ןוא עקנארק יד ייב טיוט םעד ןלייאוצ םייב טעבראעג ןגיוא יד ןיא

 -רעּפ-לָאטיּפש ןצנאג ןטימ םיריוטקָאד יד ןענעז ,טיוט ןגעלעג ןענעז עלא
 ןשטנעמ עטיוט טציא ןוא עקידעבעל סָאװ רָאנ יד רעביא ןענאטשעג לאנָאס

 .ןיילא ךיז ןוא טַאט רעייז טנייוואב ןבָאה ייז .טנייוואב ייז ןוא

 ךיז ןעניפעג לָאטיּפש ןיא ןא ,ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא ןאמטּפיוה םעד

 טזיא ,ַאיי :טרעפטנעענ טָאה רע .עטיוט רָאנ ,עקנארק ןייק טשינ רעמ

 "! טונ

 -עגקעווא ןוא לאנָאסרעּפ ןופ לייט ןסיורג א ןבילקענסיוא טָאה רע

 ןוא ןטסגניי טשער םעד ןוא םיריוטקָאד יד ,ןיירא ןענָאגאוו יד ןיא טקיש

 .ןיטנאראק ןיא טקישענקעווא רע טָאה לאנָאסרעּפ-ןעיורפ ןטסנעש

 -וּפש רעדנא ןא ןיא טיזיוו א טכאמעג ןאמטּפיוה רעד טָאה ךָאנרעד

 ,לָאטיּפש םעד ןופ רעטייל רעד .ןטייהקנארק עשימעדיּפע ןופ --- לָאט

 רעד ןיא עקנארק יד סיפ יד ףיוא ןלעטש וצ טימאב ךיז טָאה ,ןאנאק ר"ד

 רעטפניפ רעד ייב ,טציא רעבָא ."סעיצקא , יד טרעיודעג ןבָאה סע ןעוו טייצ

 -רעּפילָאטיּפש ןופ לייט ןטסערג םעד טימ עקנארק עלא ןענעז ,"עיצקא,

 -רעּפ ןופ לייט א ןיולב ,ןענָאנאוו יד וצ ןרָאװעג טקישעגקעווא לאנָאס

 .ןיטנאראק ןיא ןרָאװעג טריפענּפָא זיא לאנָאס

 א ךיז ןאמטּפיוה רעד טָאה רעלעטיּפש יד טימ ןרעוו קיטראפ ןכָאנ

 טקאטנָאק ןרעטנענ א טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עלא ןכוזפיוא ןוטעג זָאל

 ןאמנגנוי ןטנאגעלע ןטנאקאב םעד טכוזענפיוא טָאה רע .ןשטייד יד טימ

 טניז ןיא רעכלעוו ,טמאי-גנוניווו ןשידיי ןופ רעטייל רעד ,רענערבנעלָאק

 ןריפקעווא ןסייהעג םיא ןוא ,קירבאפ א ןיא ןטלאהאב ןעוועגנ געט עכעלטע

 ןטנאקאב םעד ןכוזפיוא ןסייהעג רע טָאה םעדכָאנ .ןיירא ןָאנאוו ןיא

 ןשיווצ עטנאקאב עטוג טאהעג טָאה רעכלעוו ,בירנייוו דילנטימ-"טארדןדוי

 סנאמטּפיוה םעד .ןטלאהאבסיוא עקאט םיא ןבָאה סָאװ ,טײל-ָאּפאטשענ יד
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 -טּפיוה רעד .ןריפ וצ טכארבעג ןוא ןענופעגסיוא רעבָא םיא ןבָאה ןשטנעמ

 -יורפ --- בירנייוו ןסייה סָאװ ,ןדיי עלא ןעגנערב וצ ןליופאב ןאד טָאה ןאמ

 עצנאג סבירנייוו ןרָאװעג טכארבעג זיא דלאב ןוא רעדניק ןוא רענעמ ,ןע

 -אמ ערעייז טימ רעטסעווש ,רעדירב ענייז ,רעדניק ןוא יורפ ןייז ,החּפשמ

 .ןענָאגאוו יד ןיא ןרָאװעג טקישעגקעווא ןענעז עלא ןוא סעילימ

 רעקינייו ערעדנא עלא ןרָאװעג טכוזעגפיוא ךיוא ןענעז ייז ץוח

 -ניבראפ זיא'ס עכלעוו א טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ עטנאקאב

 ,ןרָאװעג טקישעגקעווא ןענעז עלא ןוא ָאּפאטשעג רעד טימ גנוד

 עטנעַָאנ ןוא רעּפָאש ןייז טימ ןאמטּפיוה רעד זיא ףוס םוצ רָאג

 ןבָאה טרָאד .14 רעמונ עעלא זיוה-רעקרעווטנאה ןיא קעווא רעפלעהטימ

 עלא זא ,טעוװעדלאוועג ןוא ףיוה ןפיוא ?למוט ןסיורג א טכאמעג םדוק ייז

 .ןעננוניווװ יד ןפָא ןזָאל ןוא ףיוה ןפיוא ּפָארא ךיג ןלָאז רעניווונייא עשידיי

 טימ רעדעי ,ּפָארא ןענעז רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ רעקרעווטנאה יד

 טיול ןלעטשוצסיוא ךיז ןליופאב ןבָאה טייל יד ,טנאה ןיא ןריּפאּפ ענייז

 ענייז ןוא עילימאפ ןייז טימ רעטסיימ רעדעי ,ןטאטשקרעוו ענלצנייא יד

 ןענאטשעג זיא ןאמטּפיוה-טָאטש ןופ ?טעצ ןפיוא ןשטנעמ ענעבירשראפ

 רע .ןריּפאּפ יד ףיוא טקוקעג טשינ טָאה ןאמטּפיוה רעד רעבָא .רעדנוזאב

 עגנוי רָאנ יד .זיא ףוראב ןייז סָאװ ןוא זיא רע טלא יו ןדעי טגערפעג טָאה

 ערעטלע יד ןוא רעדנוזאב ןלעטש ךיז ןליופאב רע טָאה ןעיורפ ןוא רענעמ

 יירד ןוא דניק ןוא יורפ ןיימ טימ ךיא .רעדנוזאב ךיוא רעדניק יד טימ

 ןענאטשעג ןענעז ,לטעצ רעזדנוא ןיא ןבירשראפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעיורפ

 ,קיצרעפ -- ןיב ךיא טלא יוװ טגערפענ ךימ טָאה ןאמטּפיוה רעד .ןעמאזוצ

 רע טָאה ןאד .רעטסיימיקירבאפ ףוראב ןופ ; טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה

 ךיז טזומ ריא , : ןוטעג גָאז א ןוא דניק ןוא יורפ ןיימ ףיוא ןוטעג קוק א

 טנַאקעג טשינ טָאה יז זא ,ןרָאװעג טשאררעביא יוזא זיא יורפ ןיימ ."ןדייש

 ןיא יורפ ןיימ , :טגָאזעג ריא ראפ ךיא בָאה ,טרָאװ ןייק ןעגנערבסיורא

 גָאז א רע טָאה ףיורעד ."טאטשקרעוו-טוה םעד ןופ ןירעטסיימ יד ךָאד

 רעדנא ןא וצ קעווא זיא רע "?! ןַא סטכינ טצעי ךימ טייג סָאד , : ןוטעג

 טלעטשענוצ ןעמראדנאשז יד ךרוד ןענעז ןשטנעמ עניימ ןוא עילימאפ

 רע זא ,ןעזעג ןבָאה רימ .רעדניק ןוא ערעטלע ןופ עּפורג רעד וצ ןרָאװעג

 טימ רעקרעװטנאה עסאמ יד ןוא ןשטנעמ עגנוי ץנאג יד סיורא טביולק
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 א ג א װ ה מ ? שש

 .ןיירא ןענָאגאוװ יד ןיא ןרעוו טקישעג ןלעװ סעילימאפ ערעייז

 גָאז א רע טָאה עטלא ןוא עגנוי ןריטרָאססיוא ןוא ןגערפכיוא ןכָאנ

 : עלא ֹוצ ןוטעג

 ,ריא דנוא רעגאל ןיא ןעמָאק עטיול עטלא יד ! געוו טמָאק ריא ---

 -עריינש רעיוא ייב עדארעג טכינ טסומ ריא .ןעטייברא דריוו ,ערעגניי יד

 ןטסייל טייברא ערעדנא דריוו ריא .ןייז טקיטפעשעב יירעטסוא דנוא ייר

 .ןענעק

 -עג טשינ טָאה רענייק ןוא ךיילב ןרָאװעג ןענעז רעמינּפ סנעמעלא

 -ליטש עטיוט א ןרָאװעג זיא סע .ל?ליומ ןופ ןעננערבסיורא טרָאװ ןייק טנָאק

 ןבָאה רימ .טירט טרעהרעד ךיז ןבָאה טנעמָאמ ןבלעז םעד ןיא רעבָא .טייק

 ,עלייו א ןייטש ןבילבעג זיא יז .שטיוועשַאמ יורפ יד ןעמוקנָא ןעזרעד

 םנטייוונופ ןבילבעג ןענעז ייז .ןעגנאגעגוצ ריא וצ זיא ןאמטּפיוה רעד זיב

 טימ ןַאמטּפוה רעד זיא ךָאנרעד .טסעומשעג ןוא טונימ עכעלטע ןייטש

 ןופ ןכוזסיוא ןביוהעגנָא ןוא זדנוא ֹוצ ןעמוקעגקירוצ טירט עכעלעמאּפ

 -עס עשינגארט ,עטנאּפשעג ןעוועג ןענעז סע .ןשטנעמ ערעטלע ןעייר יד

 עטלא יד ףיוא זיולב ןלאפעג זיא ?רוג רעד זא ,ןעזרעד ןבָאה רימ .סעדנוק

 .טייל

 רעדיוו רע טָאה ןשטנעמ ערעטלע יד ןעייר יד ןופ ןביולקסיוא ןכָאנ

 ,ןעגנוניוװ ערעייא ןיא קירוצ טייג :טגָאזעג ןוא עלא וצ טדנעוװעג ךיז

 ןייז ָאד ייז ןלָאז םורא טונימ ןעצ ןיא ןוא ןוטנָא ךיז ןשטנעמ יד טפלעה

 .קעווא ןרָאפ ייז .ןכאז ערעייז טימ ףיוה ןפיוא

 רע טָאה ןעיורפ ןוא רענעמ ענעבילקעגסיוא רעירפ ,ערעגניי יד

 ךיז ןענעז עלא .ןעגנוניווו יד ןיא ןיינקירוצ ןעמאזוצ עלא טימ ןסייהעג

 -ראדנאשז יד זיולב ןבילבראפ ןענעז ףיוה ןפיוא ןוא ןעגנאגעגרעדנאנופ

 ,ןאמטּפיוה רעייז טימ ןעמ

 זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןשטנעמ ערעטלע יד ןופ ןעגנוניווו יד ןיא

 -עצס עקידנסיירצראה טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה ,לרונ רערעטיב רעד ןלאפעג

 ןפיוא טקוק ןאמטּפיוה רעד זא ,ןעזעג רעטצנעפ יד ךרוד ןבָאה רימ .סענ

 יירשעג א םראדנאשז א טָאה דלאב .רעטצנעפ יד ןיא ךָאנרעד ןוא רענייז

 יד ףיוה ןפיוא ןעמוקּפָארא ןעזרעד ןבָאה רימ ןוא "! רעטנורעה , : ןוטעג

 טאטשקרעוו-יירעקיטש םעד ןופ רעטסיימ םעד -- טייל עטלא ייווצ עטשרע
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 "גאסאה , רעגאל-סטעברא רעטמיוצעגמורא רעד





 ײַא-בָאטסנעשט ןבר'וה

 טכאמעג ןוא ןרערט יד טשיוװעג ךיז ןבָאה ייז .יורפ ןייז טימ טאלבנעגייפ
 -אטשעג ןענעז סע ּוװ ,גנוניווו רעייז ןופ רעטצנעפ יד וצ ןעגנוגעוואב-טנאה

 טָאה סָאװ ,לקינייא ענייש סָאד ןוא ןעיורפ ערעייז טימ ןיז ייווצ ערעייז ןענ

 טייג !זדנוא טימ רעביא ָאד טביילב !ישעבָאב !ישעדייז , :ןגירשעג

 יד ןטינשעגכרוד לכלוק ףראש ןייז טימ טָאה דניק סָאד ?! קעוװא טשינ

 ןאמטּפיוה רעד טיירדעגמורא ךיז טָאה סע ּוװ ,ףיוה ןופ טייקליטש עמאזיורג

 .םיתרשמ ענייז טימ

 -עלדנארב רעדיינש רעד ןעמוקענוצ דלאב זיא קלָאפרַאּפ ןטלא םוצ

 ןרעטלע ענייז סָאװ ,?לקינייא קירעי-עצ רעייז ןוא יורפ ןייז טימ שטיוו

 ."עיצקא , רעקידרעירפ א ייב ןרָאװעג טקישענקעװא טאהעג ןיוש ןענעז

 רעזדלעה ערעייז סיוא ןקערטש ןוא קָאטש ןטייווצ םוצ ףיורא ןקוק ייז ךיוא

 גנאגסיורא ןרעדנא ןופ .ךעלקינייא ענייש ןוא רעטכעט עיירט ערעייז וצ

 ריא טימ לטייש ריא ןיא ןוטעגנָא ,ןירעדיינש עמורפ יד ןעמוקעגנָא זיא

 ייז .ןעלסקא יד ףיוא ךעלקעּפ ערעייז טימ ,ןוז סבר רעקציבָאלק םעד ןאמ

 ליוו סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי ךָאנ ךָאד ןענעז ייז .טנייוועג ןוא ןעננאנעג ןענעז

 .ןלעפעג טשינ םיא זיא ןעזסיוא רעייז ; ןבָאה ייז ןופ רעדרעמ רעד

 רעטלא רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה ןשטנעמ עכעלקילנמוא יד וצ

 רעד ךיוא ;ןיז ענייז וצ ןעמוקענרעהא טאהענ ָאד ןיא רעכלעוו ,קנארפ

 רעד ןופ ןאמ רעד ,קיצפופ רָאי א ןופ ןיושראּפסנאמ רעכיוה ,רעקיטפערק

 סָאװ ,טגערפעג םיא טָאה ןאמטּפיוה רעד .שטיװָאפלָאװ ןירעכאמ-ןטעסרָאג

 -ךָאנ טכאמ יורפ ןיימ, :טרעפטנעעג רע טָאה ,זיא גנוקיטפעשאב ןייז

 ןיא רע זא ,סיוא טזייו סע .רעסָאלש א ןיא רע זא ,ןסייוו עלא ."ןטעס

 ןיא רעפטנע ןייז .ןנָאז וצ סָאװ ,טסּוװעג טשינ ןוא ןרָאװעג ןקָארשרעד

 .ןקישקעווא םוצ טמיטשאב םיא טָאה רע ןוא ןלעפענ טשינ ןאמטּפיוה םעד

 רעביאננעק יו ןעזעג רעטצנעפ ןכרוד רימ ןבָאה רעטעּפש ?סיב א

 ןעלסקא יד ףיוא ךעלקעּפ טימ ףיוה ןפיוא ּפָארא ןענעז קָאטש ןטירד ןופ

 טימ ןײטשרלָאג רענשזריק רעד --- רעגיווש ןוא רעווש סנירג רעדיינש םעד

 רעד ,םעדייא רעייז סָאװ ,ןפלָאהעג טשינ ,סע טסייה ,טָאה סע .יורפ ןייז

 ןטיפ טפאשטנאקאב עטוג אזא טאהעג טָאה ,ןירג טנאיצילָאּפ ןוא רעדיינש

 .טדראהנעגעד ןאמטּפיוה
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 א ג א װ ה 8 ? ש

 .רעסערג לָאמא סָאװ ןרָאװעגנ זיא ףיוה ןפיוא ןשטנעמ עּפורג יד

 רעטסעב רעד ןוא יורפ ןייז טימ יקסניקנעל רעדיינש רעד ןעמוקעגוצ זיא סע

 -עטלע ןא -- עקמייח ,טאטשקרעוו-יירעדיינש-ןעמאד ןופ ןלעזעג-רעדיינש

 ןבָאה עלא ,ןעלסקא עטעװערָאהעגסיױא יד ףיוא לקעּפ ןייז טימ דיי רער

 טימ טלָאװעג ךָאנ ןבָאה רעדניק ערעייז .עייר א ןיא טלעטשעגסיוא ךיז

 רעדניק יד ןבָאה .טביולרעד טשינ ןבָאה ןעמראדנאשז יד רעבָא ,ןדער ייז

 ןבָאה ייז סָאװ ,גראוונסע סָאד ןוא טלעג ןרעטלע יד טגנאלרעד זיולב

 .ןעמענוצטימ ןסעגראפ

 -ּפָארא ןענעז ןעמראדנאשז עכעלטע .למוט א ןרָאװעג זיא לָאמאטימ

 -םיורא ייז ןבָאה םורא עלייוו א ןיא .ןגירשעצ ךיז ןוא רעלעק א ןיא ןפָאלעג

 טָאה ןעמ .ףלעווצ רָאי א ןופ עלעגניי א ןוא ןעיורפ ריפ טרָאד ןופ טריפעג

 םוצ טיירג ןענאטשעג זיא סָאװ ,עּפורג רעד וצ טריפעגוצ עטּפאכעג יד

 דניק םעד טימ ןעיורפ יד ןענעז ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע יװ .ןייגקעווא

 ענעמוקעגוצ יד ןופ המישר יד יוװ םעדכָאנ ןיוש זיוה ןיא ןעמוקעגניירא

 -וצ טנַאקעג טשינ ןיוש ייז טָאה ןעמ ןוא ןסָאלשעג ןעוועג זיא ןשטנעמ

 -אב ךיז ייז ןבָאה ,"עיצקא, רעד תעשב ןביילב וצ ארומ בילוצ .ןביירש

 טזומעג רעצעמע ייז טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא .רעלעק ןיא ןטלאה

 טלָאװעג ייז ןבָאה ןעמראדנאשז יד .ןענופענ ייז טָאה ןעמ ןוא ןרוסמראפ

 יד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה טרָאד יו יוזא רָאנ ,רעלעק ןיא ןסישרעד דלאב

 טָאה יז ןוא ,ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ רעטייל-ףליהעג םעד ןופ רעגיווש

 קידנפורראפ ,ןבעל סָאד ריא ןעקנעש וצ ןעמראדנאשז יד ןטעבעג קָראטש

 -םיורא טקיליוװעגנייא ןעמראדנאשז יד ןיוש ןבָאה ,םעדייא ריא ףיוא ךיז

 רעד טימ ןקישוצקעווא ייז ןוא ףיוה ןפיוא ךיוא עקירעביא יד ןריפוצ

 .עּפורג

 ןבָאה ןעמראדנאשז יד .ןשטנעמ ןצניינ ןופ ןענאטשאב זיא עּפורג יד

 ןענעז רעטצנעפ עלא ןיא .זיוה ןופ ןייגוצסיורא ןליופאב ןוא טליײצעגּפָא ייז

 עלא ןוא עטנאקאב ,םיבורק ,ךעלקינייא ,רעטכעט ,ןיז ערעייז ןענאטשעג

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןטייוו ןופ טנגעזעג ייז ןבָאה עלא .רעקרעווטנאה

 -רעווטנאה יד טגָאזעג שטיוועשַאמ יורפ יד טָאה גָאט ןרעדנא ןפיוא

 ."ןטסעב םוצ ,, ךרודא "עיצקא ,, יד זיא זיוה-רעקרעווטנאה םעד ןיא זא ,רעק

 טָאה ,טונימ רעטצעל רעד ןיא ,ףיוה ןפיוא טשרע זא ,טרעכיזראפ טָאה יז

178 



 װ ַא כָאט סגעש ט ןברוה

 -ָארּפ ןעצ יו רעמ ןעמענ טשינ לָאז רע ,ןאמטּפיוה םייב טלעוּפעגסױא יז
 190 טרירטסינערראפ ןעוועג ןענעז סע יו יוזא .ןקישקעווא םוצ טנעצ
 טלָאװ ,ןעמוקנָא ןעוועג טשינ לָאז יז ןעוו .ןצניינ ןעמונעג רע טָאה ,ןשטנעמ
 ןשטנעמ עגנוי טנעצָארּפ ןעצ ןוא טנעצָארּפ קיצניינ ןעמונעג ןעוועג רע
 ןא יוזא ,ןטאטשראוו-עיגרולאטעמ יד ןיא טקישעגקעווא ןעוועג רע טלָאװ
 םיא טָאה יז .ןרידיווקיל טזומעג ןעוועג זיוה-רעקרעווטנאה סָאד טלָאװ ןעמ

 -טנאה סָאד ,ןטעבעגסיוא ןוא טונימ רעטצעל רעד ןיא טרעלקענפיוא סָאד

 .קיטעט ןביילב רעטייוו לָאז זיוה-רעקרעוו

 22 הזש

 ָאטעג עיינ סָאד

 -ענ טקישענקעװא ןענעז סע עכלעוו ךרוד ,"סעיצקא, ףניפ יד ךָאנ

 ָאטעג סָאד זיא ,ןדיי טנזיוט קיסיירד ןוא ףניפ טָאטש רעזדנוא ןופ ןרָאװ

 -עג ןטפעשעג יד ,טסוּפ ןבילבעג ןענעז רעזייה יד .טקידיילעגסיוא ןבילבעג

 בָאה זיוה-רעקרעווטנאה ןופ ןָאקלאב ןכיוה קָאטש ייווצ ןיימ ןופ .ןסָאלש

 ,ןטיַהעג ןעמ טָאה סָאד .ןסאג-ָאטעג יד רעביא ןיינמורא ךַאװ א ןעזעג ךיא

 ענעבילבעגרעביא סָאד ןעוועבארעצ טשינ לָאז ננורעקלעפאב עשיליוּפ יד זא

 .ןדיי עטקישענקעווא יד ךָאנ ןבילבעגנ זיא סָאװ ,סטוג ןוא בָאה

 ,?ָאטעג יינ , א ןפאש וצ ןליופאב טָאה טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד

 ןענעז סָאװ ,ןדיי יד ןעמענניירא לָאז סָאװ ,עקידרעירפ סָאד יו סרענעלק א

 םענעזעוועג םעד ןבענענרעביא טָאה רע ."סעיצקא , יד ךָאנ ןבילבעג ךָאנ

 םעד ןופ ןרענעלק א "טאר-ןדוי, םעיינ א ןפאש וצ סעזערּפ "טאר-ןדוי,

 ןליופאב רע טָאה יײצילָאּפ רעד ןופ רעטייל-ףליהעג םעד ןוא ,ןקידרעירפ

 עשיריי קיצפופ ענעבילבעגרעביא יד ןופ טאיראסימָאקדייצילַאּפ א ןפאש וצ

 .ןטנאיצילַאפ

 ןרעוו טריפעגרעביא טפראדאב ןבָאה ָאטעג ןרענעלק ,םעיינ םעד ןיא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,יד עלא ךיוא ןוא ןקירבאפ יד ןופ רעטעברא-ןפאלקש עלא

 ןוא סעילימאפ ערעייז טימ םיריױטקָאד יד -- ןיטנאראק ןיא ןענופענ

 יד ןופ לאנָאסרעּפ ענעבילבענרעביא סָאד ןוא סרעטסעוושנקנארק יד

 ,ןלָאטיּפש

179 



 א ג א װ ה מ ?ל ש

 ,עקיצומש ,ךעלסעג עלָאמש יירד ןענופעגסיוא טָאה ןאמטּפיוה רער

 -ידיי רעטריזינאגרָא-יינ רעד ןליופאב ןוא ןלאנאק ןָא ןוא ,גנוטייל-רעסאוו ןָא

 .ָאטעג עיינ סָאד ָאד ןפאש וצ "ץנאטנעזערּפער , רעש

 -עברא עשידיי ןבָאה יײצילָאּפ רעשידיי ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 ריפ-יירד ,ךעלסעג-ָאטעג יירד יד םורא רעצעלק עכיוה ןבָארגעגנייא רעט

 טימ ייז טמיוצענמורא ןוא ןרעדנא ןופ ץָאלק ןייא טקורענּפָא רעטעמ

 א ףיוא חטש רערעטיירב א ןרָאװעג טזָאלענרעביא זיא סע .טָארד-לכעטש

 | .רעיוט

 .?ָאטעג עיינ , סָאד ןרָאוװעגנ ןפאשעג זיא יוזא

 עקנילפ יד ."טריזינאגרָא , יינספיוא רעדיוו ךיז טָאה "טאר-ןדוי, רעד

 ןטערטענוצ זיא ןעמ ןוא "ןטמא , יד טימ טלייטעגנייא ךיז ןבָאה סרעכאמ

 ."טייקיטעט , רעד וצ

 טכא וצ ןוא סקעז וצ ןעגנוניוו טלייטענוצ טָאה "טאר-ןדוי, רעד

 .ןעמאזוצ רעקלעפרָאּפ ריפ וצ ןוא יירד וצ רעדָא ,רעמיצ א ןיא ןשטנעמ

 -קנעב ןוא ןשיט ענעכַארבעצ עטלא -- "לבעמ , טלייטעצ ךיוא טָאה ןעמ

 -סיורא ןשטייד יד ןבָאה ,טגיוטעג סעּפע וצ ךָאנ טָאה סָאװ סָאד ?ייוו ,ךעל

 .ןיירא ןעניזאגאמ ערעייז ןיא טריפעג

 רעד טָאה ריא ראפ ןטקודָארּפ .ךיק א ןרָאװעג טנדרָאעגננייא זיא סע

 רעדיוו זיא יוזא ןוא ,ננוטלאווראפ-טָאטש רעד ןופ טמיטשאב ןאמטּפיוה

 .ןבעל עקידכעבענ עיינ סָאד ןרָאװעג טריזינאגרָא

 טָאה ךעלסעגדָאטעג עיינ יירד יד ןופ ןעגנוניווװ יד ןעמיורפיוא םייב

 .ןדיי סיורא ןענעז סע עכלעוו ןופ ,ןשינעטלעהאב ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז ןעמ

 טבעלעג טרָאד ןבָאה ןשטנעמ יד .רעדניק ןוא טייל עטלא ,ןעיורפ ,רענעמ

 סע .ןטלאהעגסיוא ךָאד רעבָא ,ןעננוננידאב עטסכעלקערש ,עטסגרע יד ןיא

 ןלעװ ייז ןוא ,ָאטעג א ןייז רעדיוו טעװ ָאד ?ייוו ,"טקילגעגּפָא , ייז טָאה

 ןאמטּפיוה ןראפ ןטלאהאבסיוא ןזומ ךָאנ ךיז ןלעוװ ייז .ןדיי ןשיווצ ןייז

 -כייל ןיוש ייז זיא סע רעבָא ,רעהא ךָאנ ןעמוק סָאװ ,ןעמראדנאשז יד טימ

 ייז ןוא רעירפ יו ןגיוא יד ראפ טיוט רעד טשינ ןיוש טבעווש סע ,רעט

 .ןשאוו ןענעק ךיז ןוא ןסע וצ ןעמוקאב ןלעוו

 -- עטיוט יד ןשינעטלעהאב יד ןופ ןעמונעגסיורא ךיוא ןרעוו סע

 ךיוא ןוא ןעגנוגנידאב עכעלקערש יד ןטלאהעגסיוא טשינ ןבָאה סָאװ יד
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןבהרו ח

 ,ןרָאװעג טקיטשרעד ןענעז סָאװ ערעדנא ןוא ענעברָאטשעג לייט ,רעדניק

 .ןענייוו רעייז טימ ןטארראפ טשינ ןלָאז ייז ידכ

 ןפאג ערעדנא ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאו ,סרעקנוב יד ןופ ךיוא

 רעמ לָאמא סָאו ןיינוצסיורא ןביוהעגנָא ןבָאה ,ָאטעג ןקידרעירפ ןופ

 עקיזָאד יד .ןוורעזעריזייּפש יר טזָאלעגסיוא טרָאד ךיז ןבָאה סע .ןשטנעמ

 יד ןופ ןייגסיורא סָאד ןעוו .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ןענעז ןשטנעמ

 ,ןליופאב ןאמטּכיוה רעד טָאה ,רעטקאראכ-ןסאמ א ןעמונעגנָא טָאה רעכעל

 ,סאנ ענלארדעטאק ףיוא רענאל-?מאז ןיא ןריפּפָא ןשטנעמ יד טָא לָאז ןעמ

 טריזינאגרָא ןאמטּפוה רעד ןזא ,טכאדראפ א ןפורעגסיורא טָאה סָאד

 ."עיצקא , ןא יינספיוא

 -סיורא ןליופאב ןאמטּפיוה רעד עקאט טָאה םורא געט עכעלטע ןיא

 ךיז ןבָאה סָאװו ,תושפנ עשידיי טרעדנוה טכא ָאקסמָאדאר ןייק ןקישוצ

 -עג טלָאזעג ייז ןבָאה טרָאד ןופ ,רעגאל-למאז ןיא ןבילקענפיונוצ טאהעג

 .ןדיי עקיטרָאד יד ןופ ןטרָאּפסנארט יד טימ ןעמאזוצ רעטייוו ןרעוו טקיש

 -ענסיורא ןאמטּפיוה רעד טָאה רעגאל-למאז םעד ןקידיילסיוא ןכָאנ

 ןלָאז ,סרעקנוב ןיא ןרעוו ןענופעג ןלעוו סָאװ ,ןדיי עלא זא ,לעפאב א ןבענ

 טכארבעג גָאט רעדעי טָאה לעפאב םעד ךָאנ .ןרעוו ןסָאשרעד טרָא ןפיוא

 .תונברק עשירפ

6.6,6,, 

 "רענאלסטעברא, וצ "ָאטענ, ןופ

 -ענּפָא זיא סע :טריטסיזקע גנאל טשינ טָאה ָאטענ עניילק ,עיינ סָאד

 רעד ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע ןוא ?ָאטעג , גנונעכייצאב יד ןרָאװעג טפאש

 ."רעגאלסטעבראנעדוי , ןעמָאנ

 ףיוא זיוה-רעקרעוטנאה ןיא ךיוא ןוא "רענאלסטעברא , םעד ןיא

 םעד טימ רעדנעב עסייוו יד ןרָאװעג טפאשענּפָא ןענעז 14 רעמונ עעלא

 "טפאשענּפָא , ךיוא ןענעז רעבָא קיטייצכיילג .םערָא ןטכער ןפיוא דוד ןגמ

 רעדעי ןוא ןָאלנעמָאנ ןרָאװעג ןענעז עלא .ןדיי יד ןופ ןעמענ יד ןרָאװעג

 ןגָארט טזומעג טָאה רע ןכלעוו ,רעמונ םענעכעלב א ןעמוקאב טָאה דיי
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 א ג א 0 ה ם8 ? שש

 ןוא טרידארנעד רעמ ךָאנ טליפרעד ךיז ןבָאה ןדיי יד .טסורב רעד ףיוא

 .ןלאפעג

 -נעגעד ןאמטּפיוה רעד טָאה 1942 רעבמעצעד שדוח ביֹוהנָא ןיא

 ץאלּפ ןסיורנ ןפיוא ןלעטש וצ ךיז םיריוטקָאד עשידיי עלא ןליופאב טדראה

 ןופ קיאורמוא ןרָאװעג ןענעז םיריוטקָאד יד .ָאטעג ןקילָאמא םעד ראפ

 .טרָא םענעזיוועגנָא ןפיוא טלעטשענ ךיז ןבָאה עלא רעבָא ,לעפאב םעד

 ךס א ךיז ןעניפעג ָאקסמָאדַאר ןיא זא ,טרעלקרעד ייז טָאה ןאמטּפיוה רעד

 עקיטרָאד יד טגנאלראפ רעבירעד ,םיריוטקָאד טרָאד ןלעפ סע ןוא ןדיי

 .םיריוטקָאד סקעז "רעגאלסטעברא , רעװָאכָאטסנעשט ןופ טכאמ עשטייד

 .ןיהא ןקישקעװא ןענאדנופ רע טעוװ ,ליפוצ ןאראפ ןענעז ָאד תויה ןוא

 רָאנ ,ןרָאפ ?יוו סע רעוו ,טנערפעג טשינ םענייק ךיז טייטשראפ טָאה רע

 עכעלטע ןיא זא ,טגָאזעגנָא ייז ןוא םיריוטקָאד סקעז ןבילקעגסיוא ןיילא

 ןרָאפוצקעװא רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ טיירנ ןייז ייז ןלָאז םורא געט

 רעייז ןעווענ ךערּפשעג םעד תעב זיא ןאמטּפיוה רעד .,ָאקסמָאדַאר ןייק

 ,םיריוטקָאד סקעז יד זא ,טנָאזענ טָאה רע .טלכיימשעג רדסכ ןוא ךעלפעה

 ןכָאװ יירד ןיא ןייז ראבקנאד םיא ןלעװ ,ןרָאפניהא טרָאד ןלעוו סָאװ

 -ענ טשינ טָאה ךעלריטאנ רענייק .ןייז טרָאד ייז טעוװ טונ יוזא ,םורא

 .ןייז ראבקנאד םיא ייז ןלעוו םורא ןכָאװ יירד ןיא דארג סָאװראפ ,טנערפ

 ןופ ייווצ ןטיבעגסיוא ןאמטּפיוה רעד טָאה םורא געט עכעלטע ןיא

 -עג טָאה ןעמ .ייווצ ערעדנא ףיוא םיריוטקָאד ענעבילקעגסיוא רעירפ יד

 ?ייו ,"טאר-ןדוי, ןופ טנאה א סנצימע טקעטשעג טָאה ָאד זא ,טסעומש

 -סטעברא, ןיא ָאד ןביילבראפ וצ רעסעב זיא סע זא ,ןטלאהעג ןבָאה עלא

 .לרונ ןטנאקאבמוא ןא וצ ץעגרע ןרָאפ וצ רעדייא ,"רעגאל

 .ןרָאװעג טקישעגקעװא םיריוטקָאד יד ןענעז רעבמעצעד ןטימ ןיא

 ,ץאלּפ ןפיוא רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ייז

 .אטיוא-טסאל א טראוועג ייז ףיוא טָאה סע ּוװ

 זיּפש ןבעגענטימ ןוא ןענעגעזעג ייז סיורא זיא "טארדןדוי , רעד

 ןענעז ןדיי ערעדנא ןוא םיריוטקָאד טשער יד .םישובלמ עמעראוו ןוא

 "ניה טראה -- ָאטעג ענעזעוועג סָאד -- "רעגאלסטעברא, ןיא ןענאטשענ

 -עג םיריױטקָאד עקידנרָאפקעװא יד ןבָאה ייז ןענאוונופ ,ןטָארד יד רעט

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טנגעז
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 ווָא כָאט סנעש ט ן בוו ח

 -טּפיוה רעד ; ?יפענרָאפ טכעלש א ןופ טשרעהאב ןעווענ ןענעז עלא

 לָאמאבָאנ ןוא ץאלּפ ןפיוא ןעמוקעג טונימ רעטצעל רעד ןיא זיא ןאמ

 .ןייז ראבקנאד םיריוטקָאד יד םיא ןלעוו םורא ןכָאװ יירד ןיא זא ,טגָאזענ

 -ראפ טרָאטענ טשינ ןבָאה זיוה-רעסרעווטנאה ןופ רעניווונייא יד

 -ףליהעג ןשידיי םייב ןדלעמ טנָאקעג רעבָא ךיז ןבָאה ייז .זיוה סָאד ןזָאל

 ייז זא ,זיוה ןבלעז םעד ןיא טניווועג טָאה סָאװ ,ייצילָאּפ רעד ןופ רעטייל

 טנאיצילַאּפ ןשידיי א ךרוד ייז ןענעז טלָאמעד .רָאטקָאד םוצ ןפראד

 יד ןבָאה םעד ץוח א .קירוצ ןוא "רעגאלסטעברא, ןיא ןרָאװעג טריפענ

 -רא, ןיא ןעננערבראפ קיטנוז ןדעי טנָאקעג זיוה םעד ןופ רעקרעווטנאה

 עטשרע סָאד ןכוזאב ןכָאנ .עטנאקאב ןוא עטנעָאנ ערעייז ייב "רענאלסטעב

 ןעמוקעגקירוצ רעקרעווטנאה יד ןופ רעדעי זיא "רעגאלסטעברא , םעד לָאמ

 -סטעברא , םעד ןקוקנָא טלָאװעג ךיוא בָאה ךיא .רענעכָארבעצ א טרָאד ןופ

 ןעמאזוצ ןיהא קעווא גָאטימכָאנ ןסיוועג א ןיא רעבירעד ןיב ןוא "רענאל

 .ערעדנא טימ

 ,,6,6:8װ

 "רעגאלסטעברא, ןיא

 ,ייוצ וצ ןעננאגעג רימ ןענעז ,טנאיצילָאּפ ןשידיי א ךרוד טריפעג

 .ןָאזרעּפ ןעצ ןעמאזוצ ; רערעדנא רעד רעטניה רֶאֹּפ עדעי

 ןוא דרעפ יד יװ קורב ןפיוא געוו ןטימניא ןעננאנעג ןענעז רימ

 זדנוא ןבָאה ןקאילָאּפ עקידנעייגייבראפ יד .סעטָאלב יד ןיא טעשטּפָאטעג

 א רָאנ ,טסירגאב רעמ טשינ ןבָאה עטנאקאב ,ןיירא ןניוא יד ןיא טקוקעג

 זדנוא ןבָאה ןטימעסיטנא עטנאקאכמוא .סנטייוורעדנופ ןוטענ ?כיימש

 ענעסקאוורעד .רעטרעוו-לדיז ןגירשעגכָאנ ןוא ןיירא םינּפ ןיא טכאלעג

 ןדנוא וצ רָאנ טשינ ןגירשעג ןוא ןפָאלעגכָאנ זדנוא ןענעז רעדניק עשיליוּפ

 ןטלָאװ סָאװ ,רעטרעוו-סגנוקידיילאב עכלעזא טנאיצילָאּפ םוצ ךיוא רָאנ

 .רָאנָאה ןייז טרירעגנָא טנאיצילַאּפ ןרעדנא ןדעי ייב

 ןיב סאגדןָאסליװ רעגנאל גונעג רעד ךרוד ןעגנאנעג רימ ןענעז יוזא

 םענעזעוועג םעד ןופ סאג רעטשרע רעד ןיא ןיירא רימ ןענעז ָאד .קע םוצ
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 א ג א וװ/ ה 8 ? ש

 א ןעזרעד טרָאד ןבָאה רימ ."אקטורק , ןפורעג ךיז טָאה סאג יד .ָאטעג

 : רליב ךעלקערש

 טשרע זיב ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,רעזייה יד ןופ רעטסנעפ יד

 ןעוועג ןענעז ןביוש יד ,ןפָא ןענאטשענ ןענעז ,ןדיי ןענופעג גנאל טשינ

 ענעסירעגּפָאבלאה יד ףיוא ןעגנאהעגכַאנ ןבָאה ןעמאר יד ,ןכָארבעגסיױא

 עטצענעגכרוד יד ןיירא ןוא סיורא ןזָאלבעג טָאה טניוו רעד .ךעלדנזייא

 קינייװעניא ןופ יו טרעהענ טָאה ןעמ .ןטעלָאר ןוא ןענידראג ןנער ןופ

 ,זיוה ֹוצ זיוה ןופ ןפָאלענ זיא טניוו רעד .וצ ןוא ףיוא ןריט יד ךיז ןקאה

 רעזייה יד ןופ ןרעיוט יד .רעמיצ וצ רעמיצ ןופ ןוא הריד וצ הריד ןופ

 ןעמ תעב ןוא טיירב רעצנאג רעד ןיא טלארּפעגנפיוא ןענאטשעגנ ןענעז

 טנָאקעג ןעמ טָאה ,ףיוה ןיא רעפיט קילב א ןפרָאװעג ןיינייבראפ ןיא טָאה

 ראפ .ןטערטרָאּפ ןוא סעיפארנָאטָאפ ,לבעמ רעקיטש ענעכָארבעצ ןניל ןעז

 -- םירפס ענעדישראפ טרעגלאוועג ךיז ןבָאה סאג רעד ףיוא ןרעיוט יד

 -סיש ,ּפעט -- ןקָאטשניר יד ןיא ; םירוזחמ ,םירודיס ,תורמנ ,םישמוח

 ןריט יד ןעוועג ןענעז רעבלעוועג עכעלטע ייב .רישעג רעדנא ןוא ןעל

 ןיפ ןשינעביילברעביא טרענלאוועג ךיז ןבָאה קינייוועניא ןוא ןסירעגפיוא

 טרעדנילּפעגסיױא ןענעז ןטפעשעג יד זא ,ןעוועג קיטנעק זיא סע .תורוחס יד

 .ןטשער עקיטכיוורעדנימ יד טזָאלענרעביא זיולב טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג

 ,טנאיצילָאּפ ןשידיי ןופ טריפענ ,ןשטנעמ ןעצ יד ,רימ ןענעז יוזא

 ,ןדיי רעטנזיוט טניוװעג רעירפ ןנָאה סע ּוװ ,ןסאג ןעגנאנעגייבראפ

 ענעפָא סעדעי טעמכ ּוװ ,ןבעל שידיי א טזיורבעג טָאה סע ּוװ

 טציא רעבָא ;עטנאקאב ןוא טניירפ ןָא טנָאפרעד טָאה רעטסנעפ

 -עבעל ןייק ןעזעג טשינ טָאה ןעס .טסיוו ןוא טסוּפ ןעוועג ץלא זיא

 ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,ץאלּפ םעד ןעגנאנעגייבראפ ןענעז רימ .שפנ קיד

 "זָאלראפ ,עקידייל ןעזעג רימ ןבָאה רעדיוװ ,"קראמ רעוועשראוו רעניילק ,

 "רעגאלסטעברא, םוצ ןעמוקענוצ רימ ןענעז קראמ ןקיזָאד ןופ .רעזייה עט

 -כאוו א ןזיוואב ךיז טָאה סע .רעיוט סיורג א ייב טלעטשענּפָא ךיז ןוא

 :טגערפעג ןוא םינּפ טיור א טימ ןיושראּפ רעקיד ,רעכיוה א ,רעטסיימ

 -קידייל יד סָאד ןענעז רע : טסייה סָאד ,"? רענעמ-לעמוב יד דניז רעו,

 טריפעגרעהא טָאה רע זא ,םיא טעדלעמ טנאיצילַאּפ רעשידיי רעד ? רעייג

 זא ,ךיז ןסיוורעד רימ .רָאטקָאד םוצ ןשטנעמ ןעצ זיוה-רעקרעווטנאה ןופ
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 -רעביוא טסייה רע ןוא "רעגאלסטעברא, ןופ ףעש רעד זיא ןיושראּפ רעד
 רע זא ,ןלייצרעד ייז ,םיא ןופ ןטלאה ןטנאיצילַאּפ עשידיי יד .רעעש
 טרעטש סָאד רעבָא ,ןסע ןוא ןעקנירט וצ ייז ןופ עכעלטע טימ טקיליוואב
 ראפ ןגָאלש וצ ןוא טייהנגעלעג רעדעי ייב ןדיי ןסישרעד וצ טשינ םִיא
 .טייקיניילק רעטסדנימ רעד

 סע ןכלעוו ראפ ,רעיוט ןסיורג םעד ךרוד ןעגנאגעגניירא ןענעז רימ

 א ןוא קראמ ןופ טייז רעד ףיוא טנאיצילָאּפ רעשילוּפ א ןענאטשעג זיא

 .רענאל ןיא קינייוועניא רעשידיי

 עלָאמש ןוא עצרוק יירד יד ןופ םענייא ןיא ןייג טזָאלעג ךימ בָאה ךיא

 ןבָאה עכלעוו ,ןטנאיצילָאּפ עשידיי עכעלטע ןּפָארטעגנָא בָאה ךיא .ךעלסעג

 -רעד "? ָאד וטסוט סָאװ , : ןגָאז ןטלָאװ ייז יו ,דשח טימ טקוקעגנָא ךימ

 ,טגָאזעג רימ טָאה רעכלעוו ,טנאיצילָאּפ ןטנאקאב א ןפָארטעג ךיא בָאה ךָאנ

 ךיז רָאט גָאטימכָאנ 9 זיב גָאטראפ ןופ לייוו ,קיטכיזרָאפ ןייז לָאז ךיא זא

 זיולב .טעברא רעד ייב ןייז ןזומ עלא רָאנ ,סאג ןיא ןעניפעג טשינ רענייק

 יד ןיא ןגעוואב ךיז ןנעמ ,טכאנייב ןקירבאפ יד ןיא ןטעברא סָאװ ,ןדיי יד

 רעדנעב עלעג עלעיצעּפס ןנָארט ייז ."רענאלסטעברא, ןופ ךעלסעג יירד

 -ענ טרעוו דיי א ביוא ."טכיש-טכאנ , ןטפירשפיוא טימ סמערָא יד ףיוא

 .ןסָאשרעד רע טרעוו ,ןעהעש-טעברא יד תעב סאג ןיא ןפָארט

 טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד זא ,ךָאנ רימ טלייצרעד טנאיצילָאּפ רעד

 טסייה רע .טכוז ןוא םורא טריצאּפש רע .טפָא רָאג רעהא ָאד טמוק ןיילא

 רעצעמע ךיז טניפעג סע ביוא ,טרילָארטנָאק ןוא ןעננוניווו יד ןענעפע ךיז

 ,טיילעגנוי ייווצ גנוניווו א ןיא ןּפָארטעגנָא רע טָאה לָאמנייא .ןטלאהאב

 -אווש א -- רעטייווצ רעד ןוא "טכיש-טכאנ, רעד ןופ ןעוועג זיא רענייא

 רעד .טעברא רעד וצ ןייג טנָאקעג טשינ גָאט םעד דארג טָאה סָאװ ,רעכ

 ןריפוצּפָא "טכיש-טכאנ, רעד ןופ ןאמנגנוי םעד ןליופאב טָאה ןאמטּפיוה

 .ןסישרעד וצ ןטייווצ םעד ןוא ךאוו רעשטייד רעד ףיוא

 "עג רעבירעד בָאה ךיא ;גָאטימכָאנ רענייזא יירד ןעוועג זיא סע

 .בוטש ןיא טנאיצילָאּפ ןטנאקאב ןיימ ייב ,ףניפ ןרעוו טעװ סע זיב ,טראוז

 -אב לעיצעּפס ןעוועג זיא סָאװ ,זיוה א ןיא ןענופעג ךיז טָאה גנוניווו יד

 ערעייז טימ טניווװעג טרָאד ןבָאה ייז .ןטנאיצילַאּפ עשידיי ראפ טמיטש

 ענעעזעגנָא רעמ יד ,רעמיצ רעדנוזאב א ןיא עילימאפ עדעי ,סעילימאפ
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 א ג א וװ ה 8 ל? ש

 ןענעז ןטנאיצילָאּפ יד ןופ ןעיורפ יד .ןרעמיצ ייווצ ןיא טניוווענ ןבָאה

 ךיז ייב טגעמענ ייז ןבָאה רעדניק עניילק ךיוא ,טעברא ןֹופ יירפ ןעווענ

 ןענעז עלא רעבָא ,(?עיגעליווירּפ , א ןעוועג זיא סָאד) "?לאנעל , ןטלאה

 -ענ טָאה רעטומ עדעי .לרוג ןקידרעטייוו םעד ראפ גרָאז טימ לופ ןעווענ

 ."טייז רעשירא, רעד ףיוא דניק סָאד ןבעגוצרעבירא יוזא יו תוצע טכוז

 "רעגאלסטעברא , םעד ןיא טעװ ןאמטּפיוה רעד זא ,טליפעגרָאפ טָאה ןעמ

 טעברא סָאװו ,שפנ ןייק ןעז טשינ ןָאק רע .רעדניק ןייק ןזָאלרעביא טשינ

 ןזָאל ָאי רע טעוו עקידנטעברא זא ,טביולנעג טשינ ךיוא טָאה ןעמ .טשינ

 -סטעברא, ןצנאנ ןופ ?רוג םוצ שיטּפעקס ןעוװעג ?לכב זיא ןעמ .ןבעל

 ."רענאל

 יורפ יד ,ריט רעד רעטניה שיורענ א טרעהרעד ךיא בָאה לָאמאטימ

 יז ןכלעוו וצ ,ןאמ א טימ ןעמוקענקירוצ דלאב ןוא בוטש ןופ סיורא זיא

 רערעזדנוא זיא דיי רעד ,ןביילבראפ ָאד ןָאק עטַאט רעד, :טנָאזענ טָאה

 ."זיוה-רעקרעווטנאה , ןופ רעטנאקאב א

 בָאה ,"עטאט , :םענעמוקעגניירא םעד ןפורנָא יורפ יד קידנרעה

 רעטָאפ סיורפ רעד בָאה ךיא םוראוו ,קילב םעד םיא ףיוא טלעטשעגנָא ךיא

 יוזא ,ןענעקרעד וצ םיא ןעוועג רעוװוש רעבָא רימ זיא סע ;טנעקענ טונ

 סעזערּפ-עציװ ןעוועג המחלמ רעד ראפ זיא רע .טרעדנעעג ךיז דיי רעד טָאה

 טימ ,רעקיצכעז יד ןיא דיי א ,ווָאכָאטסנעשט ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ

 -עירעטנאלאנ ןופ טפעשעג א טאהעג טָאה רע ,דרָאב רעטיירב רעננאל א

 ןעזעג םיא ךיא בָאה טציא .טָאטש ןופ טנגעג רעטסנעש רעד ןיא תורוחס

 רוניפ עטיירב ןייז ,ץראווש ףיוא טבראפעג רָאה עיורג יד ,ןטריזאר טאלנ א

 רימ רע טָאה ןניוא יד ןיא ןרערט טימ .ןרָאװעג ןּפמורשעננייא יו זיא

 ייז ןניפ טכענ ןוא געט עצנאנ .יורפ ןייז טימ ָאד זיא רע זא ,טלייצרעד

 .תורצ יד ןגָארטרעביא טשינ ןיוש ןענעק ייז ןוא רעלעק א ןיא ןטלאהאב

 טעוװ סע זיב טראוועג רעבירעד ןוא יורפ ןייז ךיוא ןעז טלָאװעג בָאה ךיא

 טריפעגניירא יז ןוא ןעגנאנעג ריא ךָאנ זיא רעטכָאט יד .ןרעוו רעטסניפ

 ענענייא יד ראפ ןטיה ךיז זומ ןעמ , -- ?יטש ןיירא זיא יז .בוטש ןיא

 רעבָא ךיא ,טנעקרעד דלאב ךימ טָאה יורפ יד .רימ יז טרעלקרעד ,"ןדיי

 לָאמא יד טנעקרעד ריֹא ןיא בָאה ךיא זיב ,ןקוקנייא טוג טזומעג ךימ בָאה

 ןיוש ריא זיא סע זא ,טגָאזעג רימ טָאה יז .יורפ עשיטאּפמיס ןוא ענייש
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןבווהח

 פיו רעטכָאט יד ?ייוו ,ךָאנ ךיז טלאה יז ,ןבעל עצנאנ סָאד טסואימראפ

 .ןייּפ ליפ יוזא ןטלאהסיוא טשינ רעמ ןיוש ןָאק יז רעבָא ,יוזא

 .רעדניק עניילק יוװ טנייועצ ךיז ןבָאה ןשטנעמ ערעטלע ייווצ יד

 -נא עלא טימ ןעגנאגענטימ טשינ ןענעז ייז סָאװראפ ,טרעיודאב ןבָאה ייז

 -נָא ךיז טָאה ,טנאיצילָאּפ רעד ,םעדייא רעייז .עקנילבערט ןייק ןדיי ערעד

 ןטלאהאבוצסיוא ייז ידכ ,ןעלטימ ןוא תוחוכ ענייז עלא טימ טגנערטשעג

 ןפיוא טרָא ןייא ןופ טריפעג ייז טָאה רע ,רעמעדיוב ףיוא ,רעכעל ןיא

 ידכ ,ןעמראדנאשז טפיוקענרעביא ,ןטייווצ םוצ רעיוט ןייא ןופ ,ןרעדנא

 םעיינ, ןיא טכארבעגרעהא ָאד ךעלדנע ייז טָאה רע זיב ,ןעוועטאר וצ ייז

 ייז ראפ ןעמ ןָאק ננוניווו ןייק ."רענאלסטעברא , ןקיטציא ןיא ,"ָאטענ

 .ןרעמונ ןייק טשינ ןבָאה ןוא "לאנעלמוא , ןענעז ייז לייוו ,ןעמענ טשינ

 טסייוו ןעמ לייוו ,סערש ןיא רדסכ טנעל ןעמ רעבָא ,ןטלאהאב ןייז ייז ןזומ

 ןעניפענסיוא ןוא ןלאפניירא רעדרעמ יד ָאד ןלעוו ףוס ?כ ףוס זא ,ךָאד

 .תונברק ערעייז

 .ןסיורד ןיא סיורא ןיב ךיא ןעוו ,רעטסניפ טונ ןעוועג ןיוש זיא סע

 בָאה ךיא .ןטכיולאב ךאווש ןעוועג ןענעז "רענאלסטעברא , ןופ ךעלסענ יד

 ."ןָאט , םייב רָאכ ןופ טנעניריד ןעוועג זיא סָאװ ,ןטנאקאב א ןפָארטעגנָא

 -ראפ ךימ טָאה רע ,ךָאנ ןבעל רימ סָאװ ,טיירפרעד עדייב ךיז ןבָאה רימ

 ךיא ןוא ךעלסעג יד ךרוד ןעגנאגעג ןענעז רימ .גנוניווװ ןיא ךיז וצ ןטעב

 -ירפ ,טיורב שירפ ! ןפיוקראפ וצ שיילפ , : ןפורסיוא ןדיי טרעהרעד בָאה

 ."ןפנארב ,רעקוצ ,גנירעה ,טשרּוװ ,לנייב ןוא ?מעז עש

 ןענעז סָאװ ,רעטעברא יד ןעזרעד ןוא רעטנענ ןעגנאגעגוצ ןיב ךיא

 .רעלדנעה ןרָאװעג טציא ןענעז ייז .טעברא רעד ןופ ןעמוקעג סָאװ רָאנ

 -עג טרָאד ,"טייז רעשירא , רעד ןופ טגנערבעגטימ ייז ןבָאה ןכאז עלא יד

 "יוו ייֵז ןפיוקראפ ָאד ןוא ןכאז-גנודיילק ראפ טשיוטעגנייא רעדָא טפיוק

 טעבראעגסיוא טרעוו "רענאלסטעברא, ןיא .עכיוה ןענעז ןזיירּפ יד ,רעד

 ךרוד ,רעכעל ןוא ךעלגרעב רעביא ,ףיוה ןסיורג א ךרוד ןעיינ רימ ,טשרּוװ

 ןוא דיי א טייטש טירט רַאֹּפ עדעי ףיוא .ןריט-רעטניה ןוא גנעג-רעטניה

 ,גנוטכא טוג טוט ןעמ .ןעמוקאב טנייה ןָאק ןעמ סָאװ ,םינוק יד ןָא טגָאז

 ָאד ןענעז טנייה .ןטיה ךיז ףראד ןעמ ןכלעוו ראפ ,רעוװו טשינ טייג סע יצ

 ןוא ליטש וצ טייג ץלא .סיורא ןוא ןיירא ןעייג םינוק .ךעלטשרווו עניילק
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 א ג א וװ ה 8 ? ש

 יד רעבָא ,ףָארטש-טיוט טמוק טשרווװו ןטעבראסיוא ראפ : קיטכיזרָאפ

 םוראוו ,ןבעל סָאד ןייא טלעטש ןעמ זא ,עכלעזא ןיוש ןענעז ןעננוגנידאב

 .טלעטשעגנייא רדסכ ןבעל סָאד זיא ייס יוװ ייס

 יילרעלא ןוא שעוו ,ןעלטנאמ ,ןזיוה ןדיי ןפיוקראפ לסעג ןרעדנא ןיא

 ןעמונעגוצ גָאט ןדעי טרעוו סָאװ ,הרוחס יד ןיא סָאד .ןֹוטנָא םוצ ןכאז

 -אנאמ עסיורג יד ןיא טריפענקעווא ןוא רעזייה עשידיי עטזָאלראפ יד ןופ

 ןרעו ָאטעג םענעזעוועג ןופ ןכאז עשידיי יד .סאגיידלַאבירַאג ףיוא ןעניז

 ,ןבעל ןענעק וצ ידכ .ןפאלקש יו ןטעברא סָאװ ,ןדיי ךרוד טריטראס

 רעדניק עשידיי ענעגיוצרעד טוג -- רעטעברא-ןפאלקש עקיזָאד יד ןלעטש

 ,ךיז ףיוא ייז קידנעוטנָא ,ןכאז סיורא "ןענעבננ, ןוא ןבעל סָאר ןייא ---

 ןדעי ןבעל רעייז םורא יוזא ןריקיזיר ייז .טעברא רעד ןופ ןיינקעווא םייב

 .םישובלמ עשידיי יד ןשטייד יד ייב ךָאד "ןענעבנג , ייז םוראוו ,גָאט

 סָאװ ,ננוניווו ןיא םיא וצ טניירפ ןיימ טימ ןעננאגענפיורא ןיב ךיא

 ןיא ןפרָאװעג ךיילנ רימ ךיז ןבָאה סע .ךיק א טימ רעמיצ א ןופ טייטשאב

 טימ עטראּפשעגרעטנוא לייט ,ןטעב ענרעזייא ןוא ענרעצליה ןביז ןניוא יד

 ןעוועג זיא סע .ןעיורפ ריפ טיירדעגמורא ךיז ןנָאה סע .ץלָאה רעקיטש

 ןפעזעג בור'ס זיא ןעמ .קינייװ ןעוועג ןענעז ןציז וצ ךעלקנעב .,ננע רעייז

 .ןטעב יד ףיוא

 טגערפעג בָאה ךיא .ןאמנגנוי א ןגיל ןעזעג ךיא בָאה טעב ןייא ןיא

 ? קנארק רע זיא יצ ,טעב ןיא טגיל דיי רעד סָאוװראפ ,טניירפ ןיימ

 .טשינרָאג רימ זיא סע, :טרעפטנעעג רימ טָאה ןיילא רעקנארק רעד

 ."ךיא ניל טייקילייווננאל ןופ

 ךיא .טנעקרעד טשינ םיא בָאה ךיא סָאװ ,טרעדנווועג ךיז טָאה רע

 -עגסיוא ןא טימ שטנעמ א ןעזעג ןוא רעטנענ ןקוקוצ ןעמונעג ךימ בָאה

 טנָאקעג טשינ םיא בָאה ךיא רעבָא ,ּפָאק ןפיוא לּפאק א טימ ,םינּפ טראד

 .ןענעקרעד

 :שטנעמ רעד רימ טגָאז ןאד

 ."ןזעוועג --- ןזח-טָאטש רעניה רעד ןיב ךיא

 ןזח רעד ?ןזח רעד סָאד זיא .רעדיוש א ןעמונענמורא טָאה ךימ

 רעכלעוו ןזח רעד ; םינּפ ןטיירב ,ןגנאל םעד טימ ,דרָאב רעטיירב ןייז טימ
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 ןוא טכאנראפ קיטיירפ ןדעי ןסאג עשידיי יד רעביא ץלָאטש ןייג טנעלפ
 ? ןיירא ?לוש ןיא ןענוואד םוצ תבש

 .שטנעמ רעבלעז רעד טשינרָאג .ןרָאװעג ןיא רע שרעדנא יו

 בָאה ךיא .עילימאפ ןייז ןגעוו טגערפעג טשינרָאנ םיא בָאה ךיא

 טשינ טָאה רעבָא ןיילא רע .טרָא טקיטייועצ א ןרירוצנא טאהעג ארומ

 ; ןלייצרעד רימ ןעמונעג טייהרעטנערפעג

 .שינרעטיב טימ רע טגָאז -- ןרָאװעג רוחב א ןיב ךיא --

 ןענעז ,ןרעדנא ןראפ רענעלק סנייא ,רעדניק ןביז ענייז טימ יורפ ןייז

 -עננייא ָאד זןיא רע ,ןעזסיוא גנוי רע זומ דניצא .ןרָאװעג טקישעגקעווא

 ןיא רע ,טריזארּפָא זיא דרָאב יד .רעקירעי קיצנאווצ ןוא ףניפ סלא ןדלָאמ

 ,שטנעמ רעיינ א ןסקאווענסיורא סעּפע ןיא סע .ןרָאװעג רעגָאמ רעייז

 טָאה סָאװ ,דיי א ןופ ןרָאװעג זיא רוחב א .רעקידרעירפ רעד טשינרָאג

 ! רעדניק ןביז טימ יורפ א טאהעג

 סָאד ,טעב ןיא ףיוא-ץעז ןקיטסאה א ןוטעג ךיז רע טָאה לָאמאטימ

 -עגפיונוצ טָאה רע ,טולב טימ ןסָאנעגנָא יו טיור ןרָאװעג םיא זיא םינּפ

 : ןגירשעצ דליוו ךיז ןוא ןטסיופ יד טלאב

 ךימ רוחב א ראפ !טכאמעג גנוי ךימ ןבָאה ייז ! רעדרעמ יד ---

 !טעדרָאמרעד יורפ ןיימ !טכארבעגמוא רעדניק ןביז עניימ ! טכאמעג

 ךיז טָאה רע .טעב ןופ סיורא סיר א ןוטענ םיא טָאה ןרָאצ רעד

 ןוטעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד .קָאר ןייז ייברעד קידנסיירעצ ,ןוטעגנָא לענש

 ךיז טָאה רע -- טלעטשעגפיוא קירוצ ךיז דלאב ,שיט םייב רעדינא ץעז א

 .ןעניפעג טנָאקעג טשינ טרָא ןייק

 םיא טימ ןבייהנֶא לָאז ךיא .ןעקנווועג רימ וצ טָאה טניירפ ןיימ

 טווורּפעג בָאה ךיא .ןקיאוראב ךיז לָאז רע ידכ ,שרעדנא סעּפע ןגעוו ןדער

 -ראפ טשינ רעצ ןייז ןָאק רע .טזָאלעגּפָא טשינ טָאה רע רעבָא ,ןוט סָאד

 וצ יו קידנדער ,בוטש רעד רעביא ןייגמורא ןביוהעגנָא טָאה רע .ןסעג

 : ןיילא ךיז

 -רא ךיא .ףאלקש א ןיב ךיא ,טעברא רעד וצ גָאט ןדעי ייג ךיא ---

 ךיא בעל סָאװ ךָאנ ? גנידלא סָאד רימ גיוט סָאװ וצ .קירבאפ א ןיא טעב

 ! ןשטייד יד ייב ףאלקש א ןייז ? ךָאנ

 קע ןא ייב טצעזעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ-בוטש ערעדנא יד ןופ ?ייט
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 ,קלָאפרַאּפ טייוצ א טסע קע ןרעדנא םייב .טיורב טגיילעגפיורא ןוא שיט

 -עגּפָא ןרעוו ןציז םוצ ךעלקנעב יד .ךיז ראפ טסע רעדעי .ָאד טניווװ סָאװ

 "םירוחב , ריפ ןוא רעקלעפרָאּפ ריפ .ןסע ןצעז ךיז ןליוו סָאװ ,יד וצ ןבעג

 ,רענעמ ייס ,טעברא רעד ייב עלא ןענעז גָאטייב .הריד רעד ןיא ןעניווװ

 ךיק רעד ןופ ןעגנערב ןוא ןעמאזוצ ךיז ייז ןעמוק טכאנראפ .ןעיורפ ייס

 -נא סאג ןיא ךיז טפיוק טלעג טָאה סע רע ןוא טיורב ?קיטש א טימ ּכוז

 .ןכאז ערעד

 טלייצרעד ,שטנעמ רעביל א רעייז ,טנעגיריד רעד ,רעטנאקאב ןיימ

 ,ןיילא זיא רע ןוא ןרָאװעג טקישעגקעווא ןענעז רניק ןוא יורפ ןייז זא ,רימ

 ןייק טשינ טָאה רע ,ןוט רע לָאז סָאו רעבָא ,סאמנ םיא ןיא ןבעל סָאד

 .ןוטעג ןרעג רעייז סָאד טלָאװ רע רעבָא ,ךיז טימ ןכאמ וצ ףוס א טומ

 -סיורא םייב רענייזא ןביז ןייז טפראדאב בָאה ךיא זא ,ךיז ּפאכ ךיא

 ןיא סע .עּפורג ןיימ טימ ןיינוצמייהחא ידכ ,"רענאלסטעברא, ןופ גנאג

 טניירפ עניימ טימ טנגעזעג ךיז בָאה ךיא .טכא בלאה ןרָאװעג רעבָא ןיוש

 -רעד ךיז בָאה ךיא ּוװ ,ןעננומיוצראפ-טָארד יד וצ ּפָארא ?ענש ןיב ןוא

 -נאגעגמייהא קירוצ העש רעבלאה א טימ ןיוש זיא עּפורג ןיימ זא ,טסּווװ

 -סטעברא, ןיא ןקיטכענ וצ יו הצע רעדנא ןייק טשינ טביילב רימ .,ןעג

 עּפורנ א סימ ןעמאזוצ טרָאד ןופ ןגירקסיורא ךיז גָאטראפ ןוא "רעגאל

 "רענגאלסטעברא, ןיא .טעברא רעד וצ ןייגסיורא טעוװ סָאװ ,רעטעברא

 -ענ ךעלעמאּפ ןיב ךיא .רענייזא ןיינ זיב סאג ןיא ןייג וצ טביולרעד זיא

 עכלעוו ,עטנאקאב עכעלטע ךָאנ ןפָארטעג ןוא ךעלסעג יד רעביא ןעגנאנ

 ןעמונעג ךימ טָאה ייז ןופ רענייא .טייהנגעלראפ ןיימ טלייצרעד בָאה ךיא

 רעד ףיוא רענעלעג א ןטעבסיוא רימ טעװ רע זא ,טגָאזעג ןוא ךיז טימ

 א ,ןפָאלש ךיוא יוזא ןעמ ןָאק ,רע טגָאז ,טכאנ ןייא .לקניוו א ןיא דרע

 ! גנידלא ןָאק דיי

 ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,רעמיצ סיורג א ןיא ןעמוקעגניירא ןיב ךיא

 -לעוװ ,ןעיורפ עגנוי .ןעיורפ יירד ןוא רענעמ יירד ,ןשטנעמ סקעז טניווועג

 יד ןֶא ןבילבראפ ןענעז סָאװ ,רענעמ ןוא רענעמ ןָא ןבילבראפ ןענעז עכ

 ייס .ןבָאה וצ הנותח ןוא ןעמאזוצ ןעניווװ וצ ןסָאלשאב ןבָאה ייז .ןעיורפ

 -ענ זיא ייז ןופ ןדעי .ןיילא ןבעל וצ רעווש זיא ןעיורפ יד ייס ,רענעמ יד
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 וװָא כָאטסנעש ט ןברו ח

 ןעמ ןוא סיורנ זיא ןבעל םוצ גנארד רעד רעבָא ,קילגמוא סיורג א ןעש

 .ןעוועטאר וצ ךיז טכוז

 המחלמ רעד ראפ טָאה סָאװ ,יורפ ענייש עגנוי א ןעזענ ָאד בָאה ךיא

 .רעדניק ענייש ייווצ ןוא ןאמ ריא טימ עליוו רענענייא ןא ןיא טניווועג

 ןעמאזוצ -- ןשטנעמ סקעז ראפ רעמיצ םעד ןיא טניווװעגנ יז טָאה דניצא

 רעד ייב גָאט ןצנאנ א זיא ייז ןופ רעדעי .ןרָאי עריא ןיא ןאמנגנוי א טימ

 ןופ לטירד א ןעמונראפ ןבָאה ייז .ןסע יורפ יד טכָאק טכאנראפ ,טעברא

 ,פסנעש א ןוא טעב א ןופ ןענאטשאב זיא "לבעמ , רעייז ,רעמיצ םעד

 -ענ טָאה סָאד .סיורא בוטש רעד וצ רעטערב עכעלנעוועג ןופ ןקור ןטימ

 גנוניווו ?קיטש רעייז ּפָא טלייט סָאװ ,גנאהרָאפ ןימ א ףיוא ןטיידנַא טלָאז

 .בוטש טשער רעד ןופ

 -נאקאב ןיימ "טניוווענ , טָאה רעמיצ םעד ןופ לקניוו ןטייווצ א ןיא

 טָאה רע ."עיצקא, ןא ייב המותי א ןרָאװעג זיא סָאװ ,לדיימ א טימ רעט

 רע טָאה ,טנאיצילָאּפ א רעירפ קידנעייז .רעדניק ייווצ טימ יורפ א טאהענ

 רע ןעוו ,"עיצקא , רעד תעב רעבָא .ןטלאהאבוצסיוא עילימאפ ןייז ןזיוואב

 ןוא עילימאפ ןייז טקעדטנא םראדנאשז א טָאה ,"טסניד , ףיוא ןעוועג זיא

 םעד טימ טאהעג הנותח רע טָאה טציא .ןענָאנאוו יד וצ טריפענקעווא

 ,לדיימ ןטמותיראפ

 ןאמנגנוי א ךרוד ןעמונראפ ןעוועג זיא לקניוובוטש עטירד סָאד

 םוש ןָא רעטעברא ןא ןעוועג קידנעטש זיא ןאמרעגנוי רעד .יורפ א טימ

 רעד תעב ןרָאװעג טקישענקעווא ןענעז דניק ןוא יורפ ןייז ,טעטילאיצעּפס

 ,רעטסעווש א סיורפ ןייז טימ טאהענ הנותח רע טָאה ,"עיצקא  רעטירד

 רעמ טנידראפ ןאמרעגנוי רעקיזָאד רעד .ןיילא ענייא ןבילבעג זיא עכלעוו

 טריפ ןוא ןאמרופ א ןרָאװעג זיא רע .ענייז רעניווװוטימ ערעדנא עלא יוז

 -ַאג ףיוא ןיירא ןעניזאגאמ יד ןיא ָאטעג םענעזעוועג ןופ ןכאז יד סיורא

 -ראפ ןטלאהאבוצסיוא גָאט ןדעי טייקכעלנעמ יד טָאה רע .סאג ידלַאביר

 ענייז ןפיוקראפ וצ ייז טינ ןוא םייהא טגנערב רע עכלעוו ,ןכאז ענעדיש

 ןעגנערב ייז .רעצעלּפטעברא ערעייז ףיוא ןעייג ייז ןעוו ,רעניווװטימ

 .ןטקודָארּפדייּפש ףיוא סיוא ייז ןשיוט רעדָא טלעג ןכאז יד ראפ םייהא

 ןליוו ייז .ןרעכיור ןוא לָאהָאקלא ןעקנירט ,טונ ןסע ךעלרָאּכ יירד יד
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברו ח

 סָאװ ,ןופרעד ןטכארט טשינ ןוא ןעוועג זיא סָאװ ,םעלא ןיא ןסעגראפ
 ,רעטייוו ןייז טעוו

 סע ןכלעוו ,ןכָאק םוצ ןוויוא ןא טייטש בוטש ןופ ?קניוו ןטרעפ ןיא

 ,םורא ךעלקנעב טימ שיט רעסיורג א טייטש רעמיצ ןטימ ןיא .עלא ןצונאב
 .עלא ןופ טצונאב ךיוא טרעוו סָאװ

 ןיא לָאז ןעמ ,ןעגנאלק םורא ןעייג סע זא ,טלייצרעד רימ ןבָאה ייז

 טָאה ןאמטּפיוה רעד ."עיצקא, ןא ןריפכרוד רעדיוו געט עטסטנעָאנ יד

 ,רעדניק ןוא ןשטנעמ ערעטלע ןופ טסייו רע זא ,ןגָאז ןצעמע טלָאזעג

 טסייוו רעכיז ףיוא רעבָא ."רעגאלסטעברא, ןיא ןטלאהאבסיוא ןענעז סָאװ

 .טשינרָאנ ןעמ

 בוטש רעסיורג א ןיא שיט ןסיורנ א ייב ןסעזעג טנווא םענעי ןיב ךיא

 ןוא ןרָאטאקָאל ?יפוצ ?סיב א רעמיצ ןייא ראפ קילדעוו יד טימ ןעמאזוצ

 א ןענופעג ךיז טָאה שיט ןפיוא ."ךעלטימענג  טשינ רועיש טסעומשעג

 ןעוועג ןענעז סנדָאל-רעטסנעפ יד .ןפנארב רעטיל א ןוא זנאנ ענעטָארבעג

 ענר א עקאט ךיז טגעלפ לָאמליײט ןוא ןסָאלשראפ ןריט יד ,טכאמראפ

 ןוא טייצ רעלאמרָאנ א ןיא יו ןשטנעמ ןציז ָאד זא ,ןטכאדסיוא ןענעק

 ןוא ךעלריטאנ רעבָא ,ןפוא ןוויטימירפ א ףיוא ?סיב א -- ןעגנערבראפ

 .ךעלטימעג

 ןרעדנא םעד רענייא ןוא ךיז טלָאװעג חֹוכ ףיוא ןבָאה ןשטנעמ יד

 ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןסעגראפ ןבָאה ייז זא ןוא ןליוו ייז זא ,ןדערנייא

 טשינ ןליוו ייז זא ןוא ,ןכָאװ רֶאֹּפ עטצעל יד ןיא ייז םורא ןוא ייז טימי

 רעטייוו ןוא ןבעל זיולב ןליוו ייז , -- ,רעטייוו טראוורעד ייז סָאװ ,ןרעלק

 "! טשינרָאג

 ץראה ןיא ףיט .שרעדנא רָאנ ןעוועג סע זיא ןתמארעדניא רעבָא

 -פיוא טשינ ייז טָאה סע ןוא ,ןייטש רערעווש א טקירדעג ןדעי ייב טָאה

 .ןקינייּפ וצ עגר ןייא ןייק טרעהעג

 ןבָאה ,טקידיילעגסיוא ןעוועג ןענעז ןפנארב ךעלזעלג עטשרע יד ןעוו

 ןוא ךעלכיט ערעייז ןעמונעגסיורא רערעדנא רעד ךָאנ ענייא ןעיורפ יד

 ןרערט יד ןבָאה ךָאנרעד ,טקרעמאבמוא טשרעוצ ,ןניוא יד ןשיװ ןביוהעגנָא

 טנייועצ ךיז ייז ןבָאה ףוס םוצ ןוא רעווש ןוא קיטסאה ןלאפ ןעמונעג

 ,לוק ןפיוא ךיוה
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברו ח

 ןיז ןאמ "רעיינ; רעד טגערפעג טָאה -- ,?וטסנייוו סָאװ ---
 .רעדניק ייווצ עריא ןריולראפ ?עיצקא , רעד ייב טָאה עכלעוו ,יורפ ?עייג,

 ןוא ןוטעג ?קאו א ךיז ,שיט ןופ ןענאטשעגפיוא ןיא יֹורפ יד

 .ןייוועג קידנסיירצראה א טימ טעב ןפיוא ןלאפעגפיורא

 שירעטסיה טעמכ יז טָאה -- ? רעדניק עניימ טציא ןענעז ּוװו ---

 .ןגירשעג

 ןפָאלראפ ןגיוא יד טניירפ ןיימ ייב ןרעוו "רעדניק , טרָאװ םייב

 -עג ןוא בוטש ןופ ?קניוו א ןיא טיירדעגקעווא ךיז טָאה רע .ןרערט טימ

 -עגוצ ךיז רע טָאה זייווכעלסיב .ןגיוא יד טייהרענעטלאהאב ןשיװ ןעמונ

 יורפ ןייז ןענייוואב וצ ידכ ,רעמיצ ןופ סיורא זיא ןוא ריט רעד וצ טראש

 ,ןטלאהעג אמתסמ רע טָאה ,ןיושרעּפסנאמ סלא .ךעלרעטכעט ייווצ יד ןוא

 .ןעיורפ יוװ יוזא ןגיוא יד ןיא ןעמעלא ראפ ןענייוו וצ "קיסאּפ , טשינ זיא

 טאהענ הנותח טָאה סָאװ ,יורפ יד טנייוועצ ךיוא ךיז טָאה ףוס םוצ

 םימ ןעוועג ?ופ ןיוש זיא בוטש עצנאג יד ןוא ןאמ סרעטסעווש ריא טימ

 .ןייוועג ןוא רעיורט

 רעד ,ענעסערעד טשינ א ןייטש ןבילבעג זיא זנאגנ ענעטָארבעג יד

 .ןפָאלש טניילעג ךיז ןבָאה עלא ןוא רענעקנורטעגסיוא טשינ א ןפנָארב

 ןבענ ?קניוו א ןיא דרע רעד ףיוא טניילעגרעדינא ךיוא ךימ בָאה ךיא

 .ןצפיז עפיט טרעהעג ךיא בָאה טייקליטש-טכאנ רעטעּפש רעד ןיא ,ןוויוא

 רעפטנע ןא ןיא יו דלאב ךיז טָאה ,טצפיזעגּפָא רעווש טָאה יורפ ןייא ןעוו

 טּפאכעגרעטנוא ןבָאה ףוס םוצ .עטירד יד ךָאנרעד ,עטייווצ א ןפורעגנָא

 .סיורא ןעלקניוו עלא ןופ ןצפיז טרעהעג ךיז ןבָאה סע ןוא רענעמ יד

 .םינווז עיינ יד ןופ ןבעל סָאד ןעזעגסיוא טָאה יוזא

 -אּפ םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןפָאלשנייא טנַאקעג טשינ בָאה ךיא

 ךיא בָאה ,ףניפ ןגָאלשעגסיױא טָאה רע ןעוו .רענייז א ןופ ןעקיט ןכעלעמ

 ןעניד ןתעב ןרעה געלפ ךיא סָאװ ,םעד וצ ךעלנע ,טייּפמָארט א טרעהרעד

 .ןייג ןפָאלש םוצ טכאנייב ןוא ןקעוופיוא םוצ ירפרעדניא --- רעטילימ ןיא

 ןיימ .ןטעב יד ןופ סיורא ןוא טּפאכענפיוא קיטסאה ךיז ןבָאה עלא

 ןיא דלאב .סאג ןיא סיורא ןוא ּפָאט ןסיורג א ןעמונעג טָאה רעטנאקאב

 -עג ,ןוטעגנָא ךינ ךיז ןבָאה עלא .עוואק עצראווש טימ ןעמוקענקירוצ רע

 עטיירב סמערָא יד רעביא טגיילעגרעבירא ןוא עוואק ?סיב א ןעקנורט
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 א 3 א +צ ה 8 ל ׁש

 טשינ ןיוש טָאה רענייק .טנווייל-קאז ןופ ןפיירטש עטיירב טימ סעברָאט
 -רא ןייז וצ טלייאעג ךיז טָאה רעדעי ,ןדער וצ רימ טימ טאהעג טייצ ןייק

 .עּפורג-רעטעב

 סע ."רעגאלסטעברא, ןופ גנאנסיורא םוצ טזָאלעג ךימ בָאה ךיא
 ןעועג ןענעז ץאלּפ ןפיוא ;גנוגעוואב עסיורג א טשרעהעג טרָאד טָאה

 -עגסיוא ןרעװו עלא .עּפורג ןייז טכוזעג טָאה רעדעי ןוא ןשטנעמ ןסאמ

 זיא רעיוט םייב .רעריפ א טָאה עּפורג עדעי ,ייר א ןיא יירד וצ טלעטש

 -רעביא ןוא ?טעצ א טימ ןלעטש-טעברא יד ןופ רעטייל רעד ןענאטשענ

 ןופ ףעש רעד .עּפורג רעדעי ןיא ןעוועג ןענעז סע ןשטנעמ לפיוו טלייצעג

 רערעדנא רעד ןופ ןענאטשענ זיא ,רעטסיימכאוו רעד ,"רעגאלסטעברא,

 קידנעמענּפָארא ,טסירנאב םיא ןבָאה ןדיי עקידנעייגייבראפ עלא ,רעיוט טייז

 ןיא סעּפע :טלעטשענּפָא רע טָאה סעּפורג עכעלטע ,ּפָאק ןופ ?טיה סָאד

 רע .קיד וצ ןעוועג ןצעמע ייב זיא עברָאט יד .ןרָאװעג ןלעפעג טשינ םיא

 ןוא ןיירא םינּפ ןיא שטעּפ ןצעמע טגנאלרעד ,טכוזעג עכעלטע ייב טָאה

 .תולוק ענעמונאב טימ ןנירשעג

 ןפאלקש טנזיוט עכעלטע "רענאלסטעברא , ןופ סיורא ןענעז יוזא

 .רעצעלּפ-טעברא ענעדישראפ וצ

 ןיא ןעגנאגעג ןיא סָאװ ,רעטעברא עּפורנ א טימ סיורא ןיב ךיא

 .זיוה-רעקרעווטנאה

 "טאר-ןדוימ םעֶד ןליופאב טָאה טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד

 -ץרא ןיא םיבורק ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןופ המישר א ןלעטשוצפיונוצ

 -סיוא ןא טימ תוכייש א ןבָאה לָאז סָאד זא ,טסעומשעג טָאה ןעמ .לארשי

 ןייז טלָאזעג טָאה שיוטסיוא רעד ; דנאלגנע ןוא דנאלשטייד ןשיוװצ שיוט

 לארענעג, ןופ ןדיי ףיוא דנאלגנע ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןשטייד ןופ

 ."טנעמענרעווּוג

 רעד זיא המישר רעד טימ זא ,ןעוועג דשוח ןבָאה רעדיוו ערעדנא

 טסייוו רעוו ןריפוצקעווא ייז ןוא ןשטנעמ יד ןראנוצניירא ןסיוא ןאמטּפיוה

 "ניירא , זדנוא רע ףראד סָאװ וצ : ןעוועג רָאלק טשינ רעדיוװ זיא ,ןיהווז
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןברוח

 רע סָאװ ןכאמ זדנוא טימ ייס יװ ייס ןָאק רע ביוא ,תוטישר טימ "ןראג
 .רָאנ ?ליוו

 -וצ טָאה "טאר-ןדוי, רעד .ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיצארטסינער יד

 סָאװ ,רעדניק ןופ המישר ערעדנוזאב א .תומישר עכעלטע טלעטשעגפיוג
 רעדָא רעדירב טרָאד ןבָאה סָאו ,עכלעזא ןופ ; ןרעטלע טרָאד ןבָאה
 ןופ המישר ערעדנוזאב א ךָאנרעד ,סרעטומ רעדָא סרעטָאפ ,רעטסעווש

 .םיבורק עטייוו טרָאד ןבָאה סָאװ ,יד

 עקיזָאד יד ןיא ןרירטסינער טזָאלעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ךס א

 .תומישר

 -אב זדנוא ייב זיא עיצארטסיגער רעד ךָאנ םורא געט עכעלטע ןיא

 ןיא ,טייקיאורמוא ןא טשרעה "רענאלסטעברא, ןיא ןא ,ןרָאװעג טנאק

 ייב טניווװעג ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד ןעוו ,נָאט ןסיוועג א

 ייז ןבָאה ,גָאטימ ףיוא ןעמוקעג ןענעז ,זיוה-רעקרעווטנאה ןיא זדנוא

 םעד ץוחמ ןטעברא סָאװ ,סעּפורג-רעטעברא יד יוװ םעדכָאנ זא ,טלייצרעד

 ןעמוקעג זיא ,רעצעלּפ-טעברא ערעייז וצ קעווא ןענעז ,"רענאלסטעברא,

 ףיוא ןבילבעג ןענעז סָאװ ןדיי עלא זא ,ןליופאב ןוא ןאמטּפיוה רער

 ןיא ,"טאר-ןדוי, ןיא וניהד ,"רענאלסטעברא , ןיא ןלעטש-טעברא ערעייז

 ןלָאז --- יירעשעוו רעד ןיא ןוא ןעניזאנאמ יד ןיא ,לָאטיּפש ןיא ,ךיק רעד

 .קראמ םעניילק ןפיוא ןלעטשסיוא ךיז

 "ענסיוא ןאמטּפיוה רעד טָאה ,טלמאזראפ ןעווענ ןענעז עלא ןעוו

 -ַאֹּפ עשיליוּפ ךרוד טקישענּפָא ייז ןוא רענעמ עגנוי טרעדנוה ייווצ ןבילק

 .ךַאו רעשטייד רעד ףיוא ןטנאיציל

 -ענ טשינ ןטנאיצילָאּפ יד ןבָאה ,ןעשעג זיא ןשטנעמ יד טימ סָאװ

 -נעוועג ןעמ טגעלפ ןיהא זא ,טסּוװעג זיולב ןבָאה ייז ,ןלייצרעד וצ טסנוװ

 טרָאד ןופ ןוא טקידניזראפ סעּפע טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןקיש ךעל

 עננוי םרעדנוה ייווצ יד יוװ יוזא ןוא .ןעמוקענקירוצ טשינ רענייק ךָאנ זיא

 ,סעיינ סעּפע ןעוועג סָאד זיא ,טקידניזראפ טשינרָאנ טימ ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 .גנומיטש עטסירדעג א טשרעהעג טָאה ראפרעד ןוא

 ןופ םענייק .נעט יירד טריטסערא ןסעזענ טרָאד ןענעז ןשטנעמ יד

 ןעמוקאב ייז ןבָאה ןסע .טזָאלעגוצ טשינ ייז וצ ןעמ טָאה עטנעאנ ערעייז
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 א ג א װ ה 8 ? שש

 רעד ףיוא ייז ןענעז ןפָאלשעג ,ןטנאיצילָאּפ עשיליוּפ ךרוד ךיק רעד ןופ

 ,ררע רעליוה

 עכעלטע קראמ םעניילק ןפיוא ןרָאפעגנָא ןענעז גָאט ןטירד ןפיוא

 טיילעגנוי יד ןוא ָאקסישזאקס ןיא קירבאפ-עיצינומא ןא ןופ סָאטיוא-טסאל

 טווגרּפעג טיילעגנוי ייווצ ןבָאה ןענעדָאלראפ םייב .ןרָאװעג טנדָאלראפ ןענעז

 ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ייז ןוא ןפיולטנא

 -עגניירא בוטש ןיא רימ וצ זיא גָאט-קיטנוז א ןיא םורא ךָאו א ןיא

 ווירב קיצנאווצ ןבענעגרעביא רימ ןוא ָאקסישזאקס ןופ קאילָאּפ א ןעמוק

 -ענקעווא זיא סָאװ ,ןיזוק ןיימ ןכלעוו ןיא ,רימ וצ ווירב ןלעיצעּפכס א ןוא

 -רעביא ווירב עלא יד ךימ טעב ,טיילעגנוי יד טימ ןעמאזוצ ןרָאװענ טקיש

 .עטקישעגקעווא יד ןופ סעילימאפ ןוא ןעיורפ יד ןבעגוצ

 טקישעג ןענעז טיילעגנוי יד זא ,טסּוװװרעד ךיז ןעמ טָאה ווירב יד ןופ

 ךָאנ דלאב .אקסישזאקס ןיא קירבאפ-עיצינומא ןא ןיא ןטעברא ןרָאװעג

 סָאװ ץלא ןוא םישובלמ ערעייז ןעמונעגוצ ייז ייב ןעמ טָאה ןעמוקנָא רעייז

 יז .ןגוצנֶא ענעריּפאּפ ןבענעג ייז טָאה ןעמ ןוא ךיז ייב טאהעג ןבָאה ייז

 ייב ןוא ןעגנול יד ןקידעש סָאװ ,ןפָאטש עשימעכ ייב ןטעברא טרָאד ןזומ

 ןפָאלש ןוא ּפאנק ןוא טכעלש רעייז זיא ןסע סָאד .ןעננוגנידאב ערעווש רעייז

 .ןסָאשרעד טרעוו ,קנארק טרעוו סע רעוו .דרע רעליוה רעד ףיוא ייז ןזומ

 ייֵז לָאז ןעמ ,עטנעָאנ ערעייז ייב ןטעבעג ןבָאה רעביירשדווירב עלא

 רענעי ןיא רעטעברא רעשיליוּפ א ,רעגנערברעביא םעד ךרוד טלעג ןקיש

 -רעביא טנָאקעג רעבירעד טָאה רע ןוא יירפ קיטנוז זיא רעכלעוו ,קירבאפ

 .ווורב יד ןעננערב

 יד טגרָאזאב טנאיצילַאּפ ןשידיי א ןופ ףליה רעד טימ בָאה ךיא

 יד טיירּפשראפ ךיז ןבָאה דלאב .עטקישראפ יד ןופ םיבורק יד וצ ווירב

 ןעיורפ יד .אקסישזאקס ןיא רעגאלטעברא םעד ןנעוװו תועידי עכעלקערש

 -טנאה ןיא טקישעג ןבָאה ָאקסישזאקס ןיא טיילעגנוי יד ןופ עטנעַאנ ןוא

 ראפ טלעג ןוא ווירב טכארבעג ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ייווצ זיוה-רעקרעוו

 .ןעמונעגרעביא ץלא סָאד טָאה רעטעברא רעשיליוּפ רעד .עטנעָאנ ערעייז

 ייוצ ןוא ןשטנעמ יד ראפ סעטָאלז טנזיוט קיצנאווצ ןעמוקאב טָאה רע

 ןייק ןרָאפעג קירוצ רע זיא טנוװָא ןבלעז ןיא ןוא החרט ןייז ראפ טנזיוט

 .ָאקסישזאקס
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 װ ָא כָאט סנעש ט ן ברוח

 ,,9:0,806ו

 "עיצקא, ןא רעדיוו

 ןדלעה ייווצ ןופ טיוט רעד

 -רעטעברא רעד ןופ טרעהעג רימ ןבָאה 1949 ראונאי ןט4 םעד

 זיוה-רעקרעווטנאה ןיא "רעגאלסטעברא , ןופ ןעמוקעג זיא עכלעוו ,עּפורג

 סעּפורנ עלא טנייה ןענעז רעיוט-גנאגסיורא םייב זא ,גָאט עלא יװ יוזא

 -נעטש ךיז ןנעלפ ןיירא זיוה רעזדנוא ןיא .טרילָארטנָאק גנערטש ןרָאװעג

 טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עּפורג-רעטעברא רעד טימ ןּפאכטימ קיד

 ןציז ןנעלפ ןשטנעמ יד ."טייז רעשירא, רעד ןיא ןקידיילרעד וצ סעּכע

 עכלעוו ,עטנאקאב עשיליוּפ ערעייז ףיוא ןטראוו ןוא רעקרעווטנאה יד ייב

 -נייא סָאד ןעוועג זיא זיוה-רעקרעווטנאה סָאד) .ןעמוקעגרעהא ָאד ןענעז

 (."רעירא, ןעמוקניירא טנעמעג ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,זיוה עשידיי עקיצ

 ךיוא ןוא ןבוטש עלא ןעמונראפ ןייז דימת ןנעלפ רעקרעווטנאה עלא ייב

 ןרענ ןבָאה רעקרעווטנאה יד .ןשטנעמ עקידנטראוו טימ ןרָאדירָאק יד

 .טנָאקעג ןבָאה ייז סָאװ טימ ,ןפלָאהעגסיורא

 ,ןעמוקעג טשינ ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ רענייק זיא רעבָא לָאמסָאד

 -סטעברא, ןופ רעיוט ןכרוד ןרָאװעג טזָאלענכרודא טשינ ןענעז ייז לייוו

 ,"רעגאל

 -טנאה ןופ רעטסנעפ יד ךרוד ןעזרעד רימ ןבָאה גָאט ןבלאה םורא

 -ניק עשיריי טימ טקאּפעגנָא רענענעוו-טסימ ןוא ןרופ-ןליוק זיוה-רעקרעוו

 -ימָאק-ײצילַאּפ ןשיליוּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפעג ןענעז ייז .רעד

 -יורנ ןעזעג רימ ןבָאה ךָאנרעד רלאב .סאג יקסדוסליּפ רעד ףיוא טאיראפ

 -ראדנאשז ךרוד טריפעג ,ןעלטנאמ ןָא ,ענעוטעגנָא בלאה ןדיי סעּפורג עס

 ןעגנאגעג ןענעז ןדיי יד .ןטעננאב טימ ןסקיב עטקערטשעגסיוא טימ ןעמ

 .ךייהרעדניא טנעה ענעביוהעגפיוא טימ

 ,ןקָארשרעד רעדניק יד ,קיאורמוא ןרָאװעג ןענעז רעקרעווטנאה יד

 ףיוא טראוועג ןבָאה רימ .ןעשעג זיא סע סָאװ ,טסּוװעגנ טשינ טָאה רענייק

 ,טייצנָאטימ גָאט ןדעי רעהא ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד
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 א ג א וװ חה 8 ל שש

 טרעסערגראפ ךָאנ טָאה סָאד ןוא ןעמוקעג טשינ גָאט םעד ןענעז ייז רעבָא
 .טייקיאורמוא רעזדנוא

 סעּפע רָאפ טמוק "רעגאלסטעברא, ןיא זא ,ןעוועג רָאלק זיא סע

 ."עיצקא , ןא

 רימ ןוא ןעמוקענ םייהא ןטנאיצילָאּפ יד ןענעז טכאנראפ טשרע

 : ןעמוקעגרָאפ זיא גָאט םעד סָאװ ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה

 -טּפיוה םעד "רעגאלסטעברא, ןיא ןעמוקעג זיא ירפרעדניא דלאב

 ,ןליומאב ןוא ןהָאר טנאנטייל-עירעמראדנאשז רעד ,רעטערטראפ סנאמ

 יוזא ,עלָארטנַאק עגנערטש א ןרעוו טריפעגכרוד לָאז גנאגסיורא םייב זא

 טימ ןעמאזוצ רעגאל ןופ ןרעוו טזָאלעגסיורא טשינ לָאז דיי ןייא ןייק זא

 -סטעברא, ןיא זיא רעטעברא יד ןופ ןרישראמסיורא ןכָאנ .רעטעברא יד

 "אב טנאנטייל רעד טָאה טלָאמעד .ןעצ רעגנייזא זיב ןרָאװעג ?יטש "רעגאל

 ןפיוא ןיינסיורא ןלָאז "רענאלסטעברא, ןיא ענעבילבענרעביא עלא זא ,ןליופ

 לעפאב םעד ןעמוקאב טָאה רעדיוו ייצילַאּפ עשידיי יד .קראמ םעניילק

 -ולֲאּפ יד ןעוו .ןעגנערב ןיהא ךיוא ייז ןוא רעדניק עלא ןעמענוצנעמאזוצ

 רעד ייז טָאה ,לעפאב םעד טריפענסיוא לענש יוזא טשינ ןבָאה ןטנאיצ

 טעוװו ייז ןופ רענייא רעדעי זא ,טרעלקרעד ןוא ןפורעגפיונוצ טנאנטייל

 ןלעטשוצ טשינ טעו רע ביוא ,ןבעל ןייז טימ ךעלטרָאװטנאראפ ןייז

 ךיז רעצרעה ערעווש טימ ןבָאה ןטנאיצילָאּפ יד ,רעדניק ייווצ סנטסדנימ

 .רעדניק ןכוז "רעגאלסטעברא, ןיא טזָאלעג

 .קראמ ןפיוא טלמאזראפ ךיז ןעיורפ ןוא רענעמ עלא ןבָאה ?ייוורעד

 טשינ זיא סע ביוא ,רעזייה עלא טרעטשינעגכרוד ןבָאה ןעמראדנאשז יד

 ןוא ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ןרָאװעג ןענעז ענענופעג יד .ןטלאהאב רעצעמע

 .קראמ םעניילק םוצ טּפעלשענ

 טימ ןדיי יד טלעטשענמורא ןהָאר טנאנטייל רעד טָאה קראמ ןפיוא

 ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןביולקסיוא ןעמונעג ןוא ןעמראדנאשז

 ןלָאז ןעמראדנאשז יד ,ןליופאב טָאה רע .טייז א ןיא ןרָאװעג טלעטשעג

 "אב רעדָא ןשאט יד ןיא ןצעמע ייב ןעניפעג רָאנ ןלעװ ייז סָאװ ,ןעמענוצ

 .רעדיילק יד ןיא ןטלאה

 רע זיב ,ןשטנעמ יד ןשיווצ ןבילקענ רעטייוו טָאה טנאנטייל רעד

 .רענייפ ןעמָאנ ןטימ רֶאי ןצכא ןופ ןאמנגנוי א ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוה

 ."עיצקא , ןא ייב ןריולראפ טאהענ ןרעטלע ענייז טָאה ןאמרעגנוי רעד
 ךיז ןוא ייר רעד ןופ ןיינוצסיורא ןרענייפ ןליופאב טָאה טנאנטייל רעד
 יירשענ א ןוא סיורא זיא ןאמרעגנוי רעד .ענעבילקעגסיוא יד ֹוצ ןלעטשוצ

 : ןריי עטלמאזראפ עלא וצ ןוטעג

 ןוָאל טשינ רעמ ךיז ןלעוװ רימ ! רעדרעמ יד ןופ ןטילעג גונעג ---

 ! ןטכעש

 שאט ןופ רעװלָאװער א טּפאכעגסיורא רע טָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 -ראפ רעבָא ךיז טָאה רעװלָאװער רעד .טנאנטייל םוצ ןליצ ןעמונענ ןוא

 .ןסָאשעגסיױא טשינ ןוא טקאה

 ןוא ןרָאי ענייז ןיא ?גניי רעדנא ןא ייר רעד ןופ סיורא זיא דלאב

 ןפָאלענוצ רע זיא ,ןסָאשענסיױא טשינ טָאה רעװלָאװער רעד זא ,קידנעעז

 .שטעּפ ןוא ּפעלק טימ ןניילאב ןביוהעגנָא םיא ןוא טנאנטייל םוצ

 ל?סיבא ךיז ןבָאה ןעמראדנאשז יד .ץרוק רעייז טרעיודעג טָאה סָאד

 רענייא .עטלמאזראפ יד וצ ןסקיב ערעייז טלעטשעגנָא ןוא ןגיוצעגקירוצ

 ןוא טנאה ןופ רעװלָאװער םעד ןרענייפ ןגָאלשעגסיױורא סופ ןטימ טָאה

 -ענוצ רענייפ ךָאנ זיא בייל ןיא ?יוק רעד טימ .ליוק א ןסָאשעגניירא םיא

 רעבָא .טנאנטייל םעד טימ לגנארעג ןייז ןיא טניירפ ןייז ןפלָאהעג ןוא ןפָאל

 ףיוא ןלאפעגרעדינא זיא רע ןוא טזָאלראפ תוחוכ יד םיא ןבָאה דלאב

 םיא ,טנאנטייל םוצ טראשענוצ ךיוב ןפיוא ךיז רע טָאה ןאד .דרע רעד

 "! רעדרעמ וד , : קידנעיירש ,ךיז וצ טּפעלשעג ןוא לטנאמ םייב טּפאכעגנָא

 טכא ןרענייפ ןיא ןסָאשעגניירא ןעמראדנאשז ןבָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 .המשנ יד טכיוהעגסיוא טָאה רע ןוא ןליוק

 יװ ןענאטשעג ןענעז ,ןשטנעמ טרעדנוה יירד םורא ,עטלמאזראפ יד

 ןוא "! "ךָאה עדנעה, : ןוטעג יירשעג א ייז ןעמ טָאה דלאב .טרעווילנראפ

 וצ ןענעז ןעמראדנאשז יד .ךיוהרעדניא טנעה יד ןביוהעגפיוא ןבָאה עלא

 טשינ ייז ןופ רענייק טָאה רעמ רעבָא ,רעוועג טכוזעג ןוא ןפָאלעגוצ ייז

 .רעוועג ןייק טאהענ

 ןוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןאמרעגנוי רעטייווצ רעד ךיוא זיא ל?ייוורעד

 .רבח ןייז ןבענ יינש ןפיוא ןלאפענרעדינא

 ןוא דעּפיסָאלעװ ןייז ףיוא טצעזענפיוא ךינ ךיז טָאה טנאנטייל רעד

199 



 א ג א װ/  ה 8 ? ש

 א טימ ןעמוקעגקירוצ רע זיא םורא טונימ עכעלטע ןיא .ןרָאפענקעװא

 .ןעמראדנאשז גנולײטּפָא רערעסערג

 -עטלעהאב עלא ןיא טכוזעג ?ייוורעד ןבָאה ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד

 ,טרָאד ןעגנוניווו יד ןופ רעטסנעפ ןוא ןריט טקאהעגסיוא ןבָאה ייז .ןשינ

 ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע יד ךרוד ענעטלאהאב ,רעדניק טקרעמאב ןבָאה ייז ּנוו

 -סיוא ענעקָארשרעד ךיז ןבָאה רעדניק יד .טעברא רעד ייב ןענופעג ךיז

 ןענעז ייז ,ןלאטש ןוא רעמעדייב ףיוא ,ןטעב יד רעטנוא רעפיט ןטלאהאב

 ןעגנערב טזומעג טָאה טנאיצילָאּפ רעדעי רעבָא ,רעכעל ןיא ןכָארקראפ

 טנאיצילַאּפ רעדעי טָאה .ןעניפעגנ טזומענ ייז טָאה רע ןוא רעדניק ייווצ

 ןוא טנייועג ןבָאה עכלעוו ,רעדניק ייווצ ךעלסענ יד רעביא טּפעלשעג

 ראפ ןלָאצאב טעװ יז ,ןעמוק טעוװ ישעמאמ יד זיב ןטראוווצ , : ןטעבעג

 ."רימי

 טָאה סע רעבָא ,רעצרעה יד ןיא ןטינשעג ןבָאה דייר עשירעדניק יד

 טרעדנוה ןענאטשעג ןענעז "קראמ םעניילק , ןפיוא ןוא ןפלָאהעג טשינרָאג

 ,ךעלעטנאמ ןָא ,ןוטעגנָא בלאה ,טסָארפ רעסיורג א ייב רעדניק קיצפופ ןוא

 -אמ , :ןגירשעג ןוא טנייוועג ןבָאה ייז ; ךעלרענניפ ענעריורפענּפָא טימ

 טנאנטייל םעד טשינ רעבָא ,ןריר ןייטש א טנָאקעג טָאה סע זא ,"! ישעמי

 יד ןיא רעדניק יד ןפראוווצניירא רעפלעה ענייז ןליופאב טָאה רע .ןהָאר

 .טאיראסימָאק ןשיליוּפ ןיא ןריפקעווא ייז ןוא ןרופ-טסימ

 סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ ןיהא ןהָאר רעדליוו בלאה רעד ןיא םעדכָאנ

 ןבילקעגסיוא טרָאד ןופ ןוא ךייהרעדניא טנעה יד טימ ןענאטשעג ןענעז

 -שיזיפ ןטסעב םוצ ןוא עטסנעש יד ןופ ,טיילעננוי קיצנאווצ ןוא ףניפ

 -וצ ןוא עייר א ןיא ריפ וצ ןרָאװעג טלעטשעגסיוא ןענעז ייז .עטלקיווטנא

 ןענעז ןטרָאד .גנומיוצראפ-טָארד רעד ייב טנאוו א וצ ןרָאװעג ןבירטעג

 עטצעל יד ןיא .ייז ןיא ןסָאשעג ןוא ןסקיב טימ ןעמראדנאשז ןענאטשעג

 -ערבראפ , : ןטידנאב יד וצ ןגירשעג טיילעגנוי יד ןופ רעדעי טָאה ןטונימ

 עכעלנע ןוא "ןליּפשראפ ךָאד המחלמ יד טעװ ריא , ,"רעדרעמ , ,"! רעכ

 .ןעיירשעגסיוא

 רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש ןענעז טיילעגנוי קיצנאווצ ןוא ףניפ יד ןעוו

 -ענמורא טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער טימ ןעמראדנאשז ייווצ ןענעז ,דרע

 םעדכָאנ .ןסָאשעגניירא ייז ןיא רעטייוו ךָאנ ןוא עטיוט יד ןשיװצ ןעננאנ
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןברוהת

 ןרָאװעג טריפענּפָא ךייהרעדניא טנעה יד טימ ןשטנעמ ערעדנא יד ןענעז
 ,ןיירא טאיראסימָאק ןשיליוּפ ןיא

 יד ןיא טרעדנילּפעג ןבָאה ןעמראדנאשז יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 רעייז ןופ סיורא ,רעטכָאט א טימ עמאמ א ,ןעיורפ ייווצ ןענעז ,רעזייה
 ."טייז רעשירא , רעד ףיוא ןגירקוצרעבירא ךיז הנווכ רעד טימ ,גנוניווו
 טקרעמאב רעבָא ןענעז ייז .ןכאז-טרעוו ןוא טלעג ןעמונעגטימ ןבָאה ייז
 ןליופאב ןוא ןפָאלעגכָאנ ייז זיא רעכלעוו ,םראדנאשז א ךרוד ןרָאװעג
 ןעיורפ יד ,ןפָארטעג טשינ ןוא ןסָאשעגכָאנ טָאה רע .ןביילב וצ ןייטש

 ,גנירלא ןבענוצקעווא ןליופאב ייז טָאה ןלזנ רעד ןוא ןבילבעג ןייטש ןענעז

 ייז רע טָאה ,גנידלא ייז ייב ןעמענוצ ןכָאנ .טאהעג ךיז ייב ןבָאה ייז סָאוװ

 ,טירט עטשרע יד טלעטשעג ןבָאה ייז רָאנ יו רעבָא ,רעטייוו ןייג ןסייהעג

 ןלאפעג ןענעז ייז ןוא ןסָאשעגסיוא לָאמ ייווצ ייז ןופ רעדעי וצ רע טָאה

 .טרָא ןפיוא טיוט

 ןעיורפ ןוא רענעמ טנזיוט עכעלטע יד ןעמוקעגקירוצ ןענעז לייוורעד

 ןעיורפ ערעייז ןפָארטעג טשינ ןבָאה רענעמ יד .ןלעטש-טעברא ערעייז ןופ

 רענעמ יד ביוא ,רעדניק ערעייז -- סעמאמ יד ,רענעמ ערעייז ןעיורפ ןוא

 ןיא ןענופעג ךיז ייז ןבָאה ,ענעסָאשרעד יד ןשיוװצ ןעוועג טשינ ןענעז

 -רעד ייז טָאה סע ּוװ ,"טייז רעשירא, רעד ףיוא טאיראסימָאקײיצילָאּפ

 .ןרעוו וצ טקישעגנסיורא רעדָא ןסָאשרעד טראוו

 יירד יד ןיא סענעצס עקידנסיירצראה טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סע

 ןפָארטעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ."רענאלסטעברא , ןופ ךעלסעג

 עיצוקעזקע רעד ןופ טרָא ןפיוא ןעמוקענ ןענעז ,םייהרעדניא רענעמ ערעייז

 -רעד רענעמ ערעייז ןבָאה ןעיורפ עכעלטע .עטיוט יד ןשיוװצ טכוזענ ןוא

 רעטניה "רעגאלסטעברא, רעצנאג רעד .ןעניז ןופ ּפָארא ןענעז ןוא טנעק

 .יירשענ ןוא ןייוועג טימ לופ ןעוועג זיא גנומיוצראפ-טָארד רעד

 -ארט קיצנאווצ ןוא ןיינ יד הרובק וצ טכארבעג ןעמ טָאה טנווָא ןיא

 .ענעמוקענמוא שיג

 ןקיטסָארפ קראטש ןוא ןרעטסניפ םעד ןיא ןענעז טכיל ןופ ןייש םייב

 סיורג ןייא ןיא םישודק קיצנאווצ ןוא ןביז יד ןרָאװעג טגיילעגניירא טנוװָא

 ,רעטכָאט רעד טימ רעטומ יד רבק ןטייווצ א ןיא ןבענרעד ןוא רבק

 יד ןופ עטנעָאנ יד ןענעז ננאל ןוא הרובק יד טרעיודעג טָאה גנאל
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 א ג א װ ה 8 5? ש

 ןוא םירבק עשירפ יד ייב ןענאטשעג ןשטנעמ ערעדנא ןוא ענעמוקעגמוא

 -נאנופ ךיז ןרָאװענ טרעדָאפענפיוא ןענעז ייז זיב ,ןסיירּפָא טנָאקעג טשינ ךיז

 .ןיינוצרעד

 הרובק יד ןעמוקענרָאפ זיא "רענאלסטעברא , ןיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 -יײּפענ טאיראסימָאקײיצילַאּפ ןשיליוּפ ןיא ןענעז ,עטכארבענמוא יד ןופ

 ןיהא טאהענ ןענעז עכלעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ יד ןרָאװעג טקינ

 טריפעגניירא תונברק יד ןבָאה ןטנאיצילָאּפ עשיליוּפ יד .ןרָאװעג טריפענּפָא

 רענעמ יוזא טעקאנ ןוטוצסיוא ךיז ןליופאב ןוא ָארויב ןיא זייווקיצנייא

 ןענופעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמונענוצ ןדעי ייב טָאה ןעמ .ןעיורפ יו

 .ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ייברעד ןוא

 -רא, ןיא ןעמוקעג ןהָאר טנאנטייל רעד זיא ירפרעדניא סננרָאמוצ

 .רעדניק ךָאנ ןעגנערב וצ ןליופאב ןוא "רענאלסטעב

 םנאנטייל םוצ טדנעוװעג ךיז טָאה "טאד-ןדוי, ןופ סעזערּפ רעד

 ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןופ עכעלטע ןעיירפאב וצ השקב א טימ

 -ָאד יד זא ,וויטָאמ סלא קידנבעגנָא ,טאיראסימָאקייצילָאּפ ןשיליוּפ ןיא

 טָאה "טאר-ןדוי, רעד סָאװ ,טעברא רעד וצ קיטיינ ןענעז ןשטנעמ עקיז

 .ןריפוצסיוא

 טלעטשעגנוצ ןלָאז סע ,יאנת ןטימ ןעוועג םיכסמ טָאה טנאנטייל רעד

 רעבירעד ןבָאה ןטנאיצילָאּפ עשיריי יד .טרָא רעייז ףיוא ןדיי ערעדנא ןרעוו

 -ּפִא ןוא רעדניק לסיבא ןוא ןדיי ?עקיטכיוו רעקינייו, ,ערעדנא טּפאכעג

 ,טאיראסימָאק ןיא טריפעג

 ,ןשטנעמ יד ןענאטשעג ןענעז טאיראסימָאקיייצילַאּפ ןופ ףיוה ןפיוא

 -רא, ןיא קירוצ ןרעוו טריפעגקעווא טלָאזעג ?עקיטיינ, סלא ןבָאה סָאװ

 -ניק ןוא ןדיי "עקיטכיוו טשינ , ערעדנא יד ףיוא קידנטראוו ,"רעגאלסטעב

 טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ,.ןפיוקסיוא טפראדאב ייז ןבָאה סָאװ ,רעד

 ,רעירפ גָאט א טימ טָאה סָאװ ,יורפ א ןענופעג ךיז טָאה ,ןרעוו טיירפאב

 ייוצ עריא ןטלאהאב טאהעג ,קראמ םעניילק ןפיוא ןייגסיורא םעד ראפ

 טָאה ןעמ ןעװ .רָאי ןיינ ןופ ערעדנא סָאד ןוא ןביז ןופ סנייא ,ךעלגניי

 ,"עקיטיינ , רעמ יד ןפיוקסיוא טפראדאב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד טכארבעג

 יז קידנעעזרעד .רעדניק ייווצ עריא ךיוא ןענופעג ייז ןשיווצ ךיז ןבָאה
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברו ה

 ייז טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא ,סיורא ןגָאװ ןופ ייז ןבָאה ,ףיוה ןפיוא ןייטש
 "!ישעמאמ !עמאמ , : ןעיירש ןביוהעגנָא ,טריפעג

 רעדיוו ןענעז --- יירפ זיא יז : טלפייווצראפ ןרָאװעג זיא רעטומ יד

 וצ ייז ןוא רעדניק יד וצ ןלאפעגוצ זיא רעטומ יד .טּפשמראפ רעדניק עריא

 .ןקישקעווא םוצ ןעמאזוצ ןבילבראפ ןיוש ןענעז עלא ןוא רעטומ רעד

 -סיוא זיא סע ןכלעוו ראפ ,דיי א טימ ןעשענ זיא לאפ רעכעלנע ןא

 ןוא ףיוה ןפיוא ןענאטשעג זיא רע תעב .גנואיירפאב יד ןרָאװעג טלעוּפעג

 ןייז ןעזרעד ןשטנעמ ענעמוקעגנָא שירפ יד ןשיװצ רע טָאה ,טראוועג

 טָאה ןאמ רעד ּוװ ,ןיהא ןיינ וצ ןדלָאמענ קיליוויירפ ךיז טָאה יז ; יורפ

 ןעמ טָאה ָאד .ןזָאליירפ םיא טעוװ ןעמ זא קידנסיוו טשינ ,ןענופעג ךיז

 -סטעברא, ןיא קירוצ זיא ןאמ רעד .רעדנאנאוצ טזָאלעגוצ טשינ ןיוש ייז

 .טאיראסימָאק ןיא ןבילבראפ זיא יורפ יד ןוא "רענאל

 יד ןעמ טָאה ,"שיוטסיוא , םעד טימ ןרָאװעג קיטראפ זיא ןעמ ןעוו

 טקישעגקעווא רעדניק טרעדנוה ייווצ ןוא ןעיורפ ,רענעמ טרעדנוה עכעלטע

 -קעווא קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ טָאה ןעמ ּווװ ןטרָאד ,ָאקסמָאדאר ןייק

 ,םיריוטקָאד עשידיי יד טקישעג

 זיוה-רעקרעווטנאה ןיא ןעמוקעננָא ןענעז םורא נעט עכעלטע ןיא

 יד .דנאטשוצ ןקירעיורט א רעייז ןיא ןעיורפ ייווצ ןוא טיילעגנוי ריפ

 ןאמרעגנוי ןייא .ָאטעג רעקסמָאדאר ןופ ענעפָאלטנא ןעוועג ןענעז ןשטנעמ

 ןענעז עכלעוו ,רעװָאכָאטסנעשט ערעדנא יד ןֹוא רעקסמָאדאר א ןעוועג זיא

 .ָאקסמָאדאר ןייק ןרָאװעג טקישעג טאהעג קירוצ געט עכעלטע טימ

 : סקידנגלָאפ טסּוװװרעד ךיז רימ ןבָאה ןאמנגנוי רעקסמָאדאר םעד ןופ

 -םיורא עקָארק ןיא רָאטאנרעבוג ?לארענעג רעד טָאה קירוצ טייצ א טימ
 נו ,טעטש יירד ןיא סָאטעג ןרעוװו ןפאשעג ןלעוו סע זא ,ננודלעמ א ןבעגענ

 טאהעג ןיוש סָאטעג יד ןענעז טעטש ךס א ןיא לייוו ,ןעניווװ ןענעק ןלעוו ןדיי

 ענייא .ןעניפעג טרָאטעג טשינ טרָאד ךיז ןבָאה ןדיי ןוא ןרָאװעג טרידיווקיל

 .ָאקסמָאראר ןעוועג זיא טעטש יירד יד ןופ

 א ןענופעג ךיז ןבָאה ָאקסמָאדאר ןופ טננעגמוא רעד ןיא יוװ יוזא

 רדסכ קידנבעל ןוא רעפרעד יד ןיא ןרעױּפ ייב ענעטלאהאבסיוא ,ןדיי ךס

 -רעבוג םעד ןגעוו קידנרעה ,ייז ןבָאה --- ןרעוו וצ ןבעגעגסיורא קערש ןיא
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 א ג א װ/ ה 8 ? ש

 ךשמ ןיא ןענעז יוזא .ָאקסמָאדאר ןייק ןעיצ ןביוהעגנָא ,גנודלעמ סרָאטאנ
 עשידיי טנזיוט ףניפ ָאטעג רעקסמָאדאר ןיא ןעמוקעגנָא ןכָאװ ייווצ ןופ

 .תושפנ

 -נוניווו טלייטענוצ טָאה ןעמ ,"טאר-ןדוי , א ןרָאװעג ןפאשעג זיא סע

 ןבָאה רעקרעווטנאה .טנדרָאעגנייא זיא סע יװ ךיז ןבָאה ןדיי יד ןוא ןעג

 ןעוועג זיא גנורעקלעפאב רעשיליוּפ רעד ,ןטעברא וצ ןביוהעגנָא זייווכעלסיב

 טכארבעגניירא םורא יוזא ןענעז סע ןוא ָאטענ ןיא ןעמוקוצניירא טביולרעד

 .םישדח ייווצ ןטלאהעגנָא טָאה יוזא .ןטקודָארּפ-זייּפש ןרָאװעג

 עשיליוּפ יד .ןרָאװעג ןסָאלשענּפָא ָאטעג סָאד זיא רעבָא לָאמאטימ

 -עג טשינ טָאה דיי ןייק ןוא ןיירא רעמ טרָאטעג טשינ טָאה גנורעקלעפאב

 .ןייגסיורא טרָאט

 סרָאטאנרעבוג ?ארענעג םעד זא ,גנונעכער ןבעגעגּפָא ךיז טָאה ןעמ

 ץענ א יו ןעוועג טשינ רעמ זיא ָאטעג סָאד ןענעדרָאוצנייא גנונעדרָאראפ

 ,רָאלק ןרָאװעג זיא סע .ןשינעטלעהאב ערעייז ןופ ןדיי יד ןראנוצסיורא

 .עקנילבערט ןייק ןרעוו וצ טקישענקעוװא ןעמעלא טראוורעד סע זא

 ןעוועג זיא סע רעבָא ,סרעקנוב ןכאמ וצ ןביוהעגנָא וליפא ןבָאה לייט

 .ןעמוקאבסיורא טשינ ץענ רעד ןופ ןיוש ךיז טעוװ ןעמ זא ,רָאלק

 עכלעוו ,רעניארקוא ןעמוקעגנָא ןענעז ָאטעג סָאד ןסילשּכָא ןכָאנ

 .ָאטעג ןרעביא טכיזפיוא יד ןעמונענרעביא ןבָאה

 עלא טָאה ןעמ ."עיצקא , יד ןעמוקענרָאפ זיא גָאטראפ א םענייא ןיא

 "עג ןוא ןעגנוניווו יד ןופ טנָאיענסיױרא ,תושפנ טנזיוט ףניפ רעביא ,ןדיי

 -ָאד רעד טָא וצ .ץאלּפ ןסיורג א ףיוא טסָארפ רעקידנענערב א ייב ןבירט

 ענעסקאוורעד ,ןדיי טרעדנוה עכעלטע יד ןעמוקעגנָא ןענעז "עיצקא , רעקיז

 יד טימ ןעמאזוצ ייז ןענעז ןעהעש עגנאל .,ווָאכָאטסנעשט ןופ ,רעדניק ןוא

 יד טימ גוצ רעד לייוו ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןענאטשעג ןדיי רעקסמָאדאר

 -עּפשראפ ךיז טָאה ,ןריפקעווא טפראדאב ייז טָאה סָאװ ,ןענָאגאוו קיצכעז

 ןפָאלעגמורא רעניארקוא יד ןוא טײל-ָאּפאטשעג יד ןענעז ?ייוורעד .טקיט

 .טגָאמראפ רָאנ טָאה רענייא סָאװ טביורעגוצ ןוא עכעלקילגמוא יד ןשיווצ

 .ןענָאגאוו יד ןיא טגנָאיעגניירא ןעמ טָאה גָאטימכָאנ טעּפש טשרע

 ןשטנעמ עגנוי עכעלטע ןענעז ,גנאג ןלופ ןיא ןעוועג זיא גוצ רעד ןעוו

 רעבָא ןָאגאוו ןיא .לרעטסנעפ א ןופ ןטארק יד ןדיינשוצסיורא ןטערטענוצ
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןברו ח

 טָאה ןעמ .עיצאנגיזער ןוא טייקיטליגכיילג ןופ גנומיטש א טשרעהעג טָאה
 .גנומענרעטנוא רעקיזָאד רעד ןופ ןדנעװּפָא טווורּפעג ןשטנעמ עגנוי יד
 טלייפענ טנשקעראפ ןוא טננערטשעגנָא רעייז ןבָאה טיילעגנוי יד רעבָא

 ,ןרָאװעג טגעזעגכרוד ןענעז לרעטסנעפ א ןופ ןטארק יד זיב ,גנאל ןעהעש
 -סיורא טכאנ רעד ןופ שינרעטסניפ רעד ןיא ןענעז ןשטנעמ סקעז יד ןוא

 ,יינש ןכייו ןפיוא ןלאפעג ןענעז ייז ןופ לייט .ןָאגאוו ןופ ןעגנורּפשעג

 -אב ןבָאה ייז .טּכאלקעצ קראטש ךיז ןוא ץלָאה ףיוא רעדיו ערעדנא

 -אב רעהא קירוצ ךיז זייווקיצנייא רָאנ ,ןעמאזוצ ןייג וצ טשינ ןסָאלשאב

 יא ןפערט וצ טסעומשענּפָא ךיז ןבָאה ייז ןוא ווָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוק

 .זיוה-רעקרעווטנאה

 ,טכא ןענעז ןעננורּפשענסיורא) ןשטנעמ עגנוי סקעז יד ןענעז יוזא

 ייר א ךָאנ ןוא גנוננערטשנַא ךס א ךרוד (טלעפעג ךָאנ ןבָאה ייווצ רעבָא

 ןעוועג ןענעז ייז .וָאכָאטסנעשט ןייק ןעמוקעגנָא געוו ןפיוא ןשינעגנעגאב

 ייז .סיפ יד ןלָאװשענ ןוא סרעּפרעק יד טקידנווװעצ ,ןכָארבעצ ןוא קנארק

 ןיא קעווא ךָאנרעד ןוא נעט יירד זיוה-רעקרעווטנאה ןיא ןבילבראפ ןענעז

 עטשרע יד .ףליה עשיניצידעמ ןעמוקאב ןבָאה ייז ווו ,"רענאלסטעברא,

 טלייטעגוצ ןענעז ייז זיב ,םייהענ ןיא ןבעל טרָאד טזומעג ייז ןבָאה געט

 .ןפאלקש ןרָאװעג רעדיוו ןוא ןלעטש-טעברא עסיוועג וצ ןרָאװענ

 זיוה-רעקרעווטנאה ןיא ןיא טכאנראפ א ןיא םורא געט עכעלטע ןיא

 טשינ יז רימ ןבָאה תליחת .ּפָאק םענעדנובראפ א טימ יורפ א ןעמוקעגנָא

 זיא סָאד זא ,ןעזרעד רימ ןבָאה ךיז ןקוקוצ רעטנענ א ךָאנ רעבָא ,טנעקרעד

 -ימָאק-ייצילָאּפ ןשילױּפ ןופ ףיוה ןפיוא זיא סָאװ עבלעז יד ,ןיורב יורפ יד

 ,יירפ ןייז טנָאקעג טָאה יז םגה ןוא ךעלגניי ייווצ עריא וצ ןלאפענוצ טאיראס

 ָאקסמָאדאר ןייק ייז טימ ןרָאפעגטימ רָאנ ,טזָאלראפ טשינ רעדניק יד יז טָאה

 .עקנילבערט ןייק ןענָאגאו יד ןיא ןדיי עלא טימ ןעמאזוצ טרָאד ןופ ןוא

 : טלייצרעד טָאה יז

 ,ןרָאפעג ןענעז רעדניק עריא טימ יז ןכלעוו ןיא ,ןָאנאוו םעד ןיא

 -רא ןעהעש עגננאל ךָאנ ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי עכעלטע ןענופעג ךיז ןבָאה

 .ןעגנורּפשעגסיורא ןוא לרעטסנעפ עטעוועטארקראפ סָאד ןסירעגסיורא ןטעב

 ,טיוט םוצ עקנילבערט ןייק ןרָאפ ייז זא ,טסוװעג ןבָאה ןָאנאוו ןיא עלא

 ןעוועטאר ךיז לָאז ,טומ טָאה סע רע זא ,ןטלאהעג עֶלַא ןבָאה רעבירעד
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 א ג א 0 ה מ ל ש

 יוזא יו רעבָא ,ןעוועטאר טלָאװעג ךיז טָאה יז ךיוא ,ןעגנירּפשסיורא ךרוד

 טָאה רעדניק יד ןזָאלרעביא רעדיוװ ? רעדניק ייווצ טימ ןעגנירּפש יז ןָאק

 ,ןרעלקרעד ןעמונעג ריא ןבָאה ןָאנאוו ןיא רעבָא ןשטנעמ .טלָאװעג טשינ יז

 ,רעדניק יד טימ ןעמאזוצ ןעמוקמוא סנייאצלא יז טעװ עקנילבערט ןיא זא

 ןבָאה רעדניק ייווצ יד .ןעוועטאר שטָאכ ךיז לָאז יז ,רעכיילג זיא רעבירעד

 טשוקעג ייז טָאה יז ,רעטומ רעד וצ טעילוטעגוצ ךיז ןוא טליפרעד סעּפע

 .טייקדימ ראפ ןפָאלשעגנייא ןענעז ייז זיב ,טקיאוראב ןוא

 -ענוצ רעדיוו רעטומ יד ןיא ,רעדניק יד ןופ טיירפאב ךיז קידנליפרעד

 טָאה יז .לָאטש טעננאמ א יװ ןגיוצעג יז טָאה סָאװ ,רעטסנעפ םוצ ןעגנאג

 גוצ רעד .קערש א ןלאפאב יז זיא סע ןוא רעטסניפ רעד ןיא טקוקעגסיורא

 יז .ךיז טניפעג ןעמ ּוװ ,טסּוװװעג טשינ טָאה רענייק ןוא לענש ןפָאלעג זיא

 ןוא עקידנפָאלש טשוקעגסיוא ייז ,רעדניק עריא וצ ןפאלעגקירוצ רעדיוו זיא

 -ראפ ריא ןעזעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכעלטע .רעטסנעפ םוצ וצ לָאמאכָאנ

 רעדניק יד יז טעװ ייס יוװ ייס זא ,טדערעגניירא ריא ןיא ןבָאה ,גנולפייווצ

 .רעטסנעפ םוצ טּפוטשענוצ יז ןוא עקנילבערט ןיא ןפלעה ןענעק טשינרָאג

 ננורּפש א לָאמאטימ טָאה יז ןוא ּפָאק ןיא ןוטעג ?דניווש א ריא טָאה סע

 .ןיירא יינש ןסייוו ןיא ןוטעג

 יז ןעוו .ןייזטסגוואב ןָא ןגעלענ יוזא זיא יז גנאל יװ טשינ טסייוו יז

 ףיוא טכאנ רעד ןטימניא טגיל יז זא ,ןעזעג יז טָאה ,ןעמוקעג ךיז וצ זיא

 ןפיוא טייקטכייפ א טליפרעד ןוא טצעזענפיוא ךיז טָאה יז .טרָא טסוּפ א

 .טולב ןעזרעד יינש ןסייוו ןופ טכיל םייב ןוא ןוטעג שיוװ א טָאה יז .ןרעטש

 ןבייהפיוא ךיז טלָאװעג ןוא ּפָאק ןפיוא ןדננוו יד וצ יינש טניילעגוצ טָאה יז

 .סימ יד ןיא קיטייו ןקרַאטש א טריּפשעג דלאב טָאה יז רעבָא ,טרָא ןופ

 טגיילעגוצ סיפ יד וצ ךיוא יז טָאה .ןדנּוװ ןיא ןעוועג ןענעז סיפ יד ךיוא

 -ענ ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ךעלעמאּפ יז טָאה עלייוו א ןגילּפָא ןכָאנ ןוא יינש

 -טכיל עניילק ןעזעג יז טָאה סנטייוורעדנופ .טירט ךָאנ טירט ןלעטש ןעמונ

 -נעל א ךָאנ .גנוטכיר רענעי ןיא ןעגנאגעג ךעלעמאּפ זיא יז ןוא ךעלמעלפ

 ךיז טניפעג יז זא ,טסּוװװרעד ךיז ןוא ןעגנאנרעד ןיהא יז זיא עלייוו רערעג

 ןיא ןיירא זיא יז ןעוו .עשראוו רעטניה ווָאגָאר עיצאטס-ןאב רעד ףיוא

 ןא טנעקרעד טָאה רע ,ןטמאאב-ןאב ןשיליוּפ א ןפָארטענ יז טָאה ,לאזקאוו

 יז גװ ,ננוניווו ןייז ןיא ןטלאהאבסיוא יז טָאה רע ןוא עשידיי א זיא יז
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברו ת

 ריא טָאה רע .ןרישזאדנאבראפ ןוא ןדנּוװ יד ןשאוומורא טנָאקעג ךיז טָאה
 .וָאכָאטסנעשט ןייק גוצ ןיא טצעזעגניירא ןוא עטראק-ןאב א טפיוקעגסיוא
 רעבָא ,גנודיילק ריא ןופ ךאז א סעּפע טימ ןלָאצאב טלָאװעג םיא טָאה יז

 -נעשט ןייק ןעמוקעגרעהא יז ןיא יוזא .ןעמענ טלָאװעג טשינרָאג טָאה רע

 .ווָאכָאטס

 רעבָא ,טורעגּפָא ?סיב א זיוה-רעקעווטנאה ןיא ןדנוא ייב ךיז טָאה יז

 ןנעק קידלוש טליפענ ךיז טָאה יז .ןענייוו וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה יז

 .רעדניק עריא

 רלאב ןיא טרָאד ."רענאלסטעברא, ןיא קעווא יז זיא סנגרָאמוצ

 -ענרעביא ןוא ןָאנאוו ןופ ןעגנורּפשעגסיורא זיא יז זא ,ןרָאװעג טנאקאב

 ,טאט רעקיזָאד רעד ראפ טלייטרואראפ יז ןבָאה ךס א .רעדניק עריא טזָאל

 .טליפעגטימ ריא ןבָאה רעדיוו ערעדנא

 ."רעגאלסטעברא , ןיא ןפָארטעג יז ךיא בָאה םורא ןכָאװ ייווצ ןיא

 טשינ ור ןייק ךיז ןָאק יז זא ,טלייצרעד רימ ןוא טנייוועג ךעלקערש טָאה יז

 טימ רעדניק ענייש ייווצ עריא ןניוא יד ראפ קידנעטש טעז יז .ןעניפעג

 "! ישעמאמ ,עמאמ , ; רדסכ ןפור ייז ןוא ריא וצ ךעלטנעה עטקערטשעגסיוא

 ,ךיז טימ ןוט וצ סָאװ ,טשינ טסייוו יז ,טלפייווצראפ זיא יורפ יד

 ךרוד ןרָאװענ טעדרָאמרעד ננאל ןיוש זיא ןאמ ריא .םענייק טשינ טָאה יז

 .ןשטייד יד

 -"רענאלסטעברא, יירד יד ןופ םענייא ךרוד ןעגנאנעגנ יוזא ןענעז רימ

 ןשידיי ןקידנעיינייבראפ א ראפ ןבילבענ ןייטש יז זיא גנילצולּפ .ךעלסעג

 : טנערפעג ןוא טלעטשענּפָא םיא טָאה יז .טנאיצילַאּפ

 ? יקסווָאדַאלש ןעמָאנ רעייא זיא ---

 .טרעפטנעעג טנאיצילָאּפ רעד טָאה -- .ָאי ---

 -ראפ רעד ןיא טעב םעד רעטנוא ןופ רעדניק עניימ טָאה ריא ---

 רעד וצ קראמ ןפיוא טריפעגקעווא ןוא טּפעלשענסיורא גנוניווװו רענעסַָאלש

 ? "עיצקא,

 יד טנעז ריא ןוא -- .טרעפטנעעגנ טנאיצילָאּפ רעד טָאה -- ַָאי --

 ןיא טזָאלעגרעביא טָאה ריא עכלעוו ,ךעלגניי ענייש ייווצ יד ןופ רעטוס

 ןעגנּווצענ ןיב טנאיצילָאּפ סלא ךיא ? ןעוועטאר וצ ךיז ןיילא ידכ ,ןָאגאוז

 יוזא יו רעבָא ,טנייה זיב ךָאנ ךימ טקירד עכלעוו ,טאט רעד וצ ןרָאװעג
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 א ג א װ ה מ ל? ש

 9 ןעוועטאר ךיז ןיילא ןוא רעדניק ןזָאלראפ טנָאקעג ,עמאמ א ,ריא טָאה

 ןגיוא עריא ןופ .דרע רעד וצ ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא טָאה יורפ יד

 קיטסאה ןעמונעג ןבָאה עכלעוו ,ןרערט ןופ לאווק א ןוטעג ץיילפ א טָאה

 .תושלח ןיא ןלאפעגרעדינא זיא יז ןוא סאג ןופ רענייטש יד ףיוא ןלאפ

 טריפענקעווא ןוא טרעטנימענּפָא יז ןבָאה טנאיצילָאּפ ןטימ ךיא

 .םייהא

 קאט

 "רענאדעמכאמ , ןוא "רעירא,

 ,"סעיצקא, עקיטציא זיב עלא ךָאנ ןבילבענרעביא ןענעז סָאװ ןדיי יד

 םָאו ,ראפעג רעקידנעטש רעד ןגעװ גנונעכער א ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה

 טשינ ייז טעװ ל?רוג רעזייב רעד זא ,ןעזעגנייא ןבָאה ייז .ייז רעביא טגנעה

 ןופ ןלעװ ייז יװ ,גנאל יוזא ןבעל ןזָאל ייז ןלעוו ןשטייד יד זא ןוא ןדיימ

 ןענאטשטנא ךס א ייב רעבירעד זיא סע .ץונ א סעּפע ןעיצסיורא ןענעק ייז

 -נייא ןענעק ךיז ןלעװ סָאװ ,יד רָאנ ךיז ןלעוו ןעוועטאר זא ,קנאדעג רעד

 ןעזסיוא "שירא, ןא ןבָאה ןעמ זומ רעבָא וצרעד ,"רעירא , סלא ןענעדרָא

 ."ןריּפאּפ עשירא ,, ןוא

 -עגנָא ןעיורפ עקירָאהצראווש ןבָאה ,"רעירא, יו ןעזוצסיוא ידכ

 ןסקאוו טזָאלעג ךיז ןבָאה רענעמ ןוא דנָאלב ףיוא רָאה יד ןבראפ ךיז ןביוה

 יד טימ ןעמאזוצ דנָאלב ףיוא טבראפעגנָא ךיוא ייז ןוא סעסנָאו עקיד

 ,רָאה

 ךרוד ןעמוקאב טנָאקעג ייז ןעמ טָאה ,ןריּפאּפ "עשירא , ךייש סָאװ

 סָאװ ,סרעכאמ עלעיצעּפס ייב ןשטנעמ עטנאקאב ןופ עיצאדנעמַאקער רעד

 .סעמוס עכיוה ראפרעד ןעמונעג ןבָאה

 ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,ןקאילָאּפ ןעמוק ןנעלפ זיוה-רעקרעווטנאה ןיא

 טכארבעג ייז ןבָאה געט עכעלטע ךָאנ ןוא טלענ ןוא סעיפארגָאטָאפ ןדיי ייב

 -ענ ןיא סע עכלעוו ןופ ,ןעניישטרובעג טימ "ןריּפאּפ עשירא , עקיטראפ

 .תורוד עקיבייא טניז "רעירא, ןא זיא רבד לעב רעד זא ,ןעז וצ ןעוו

 ןעמ טָאה "ןריּכאּפ עשירא, ןוא "ןעזסיוא ןשירא  םעד וצ רעבָא
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 ןיא ןטלאהפיוא ןענעק וצ ךיז ידכ ,טלעג ךס א ןגָאמראפ טפראדאב ךָאנ

 ,ארומ א ןעוועג זיא טָאטש רענעגייא רעד ןיא לייוו ,טָאטש רעדמערפ א

 .ןבעגסיוא םיא ןוא ןענעקרעד שטנעמ םעד ןלעװ עדמערפ ןוא עטנאקאב זא

 -ערג יד ןיא ןרָאפעג "ןריּפאּפ עשירא , טימ ןריי יד ןענעז בור סָאד

 -וצנייא ךיז ןעוועג רעגנירג זיא סע ּוװ .רעטרע-רוק ןיא רעדָא טעטש ערעס

 -ַאֹּפ -- ןטסישזאטנאש תונחמ ןענאטשטנא טרָאד רעבָא ןענעז .ןענעדרָא

 .ןדי ?עשירא, ןעניפענסיוא ןיא טריזילאיצעּפס ךיז ןבָאה סָאװ ןקאיל

 ןיא םענייא וצ ןייגוצ קידהּפצוח ןוא טסיירד ןגעלפ ןעניושראּפ עכלעזא

 -עג ךיז טָאה דיי רעד ביוא "! דיי א טסיב וד, :ןוט גָאז א םיא ןוא סאג

 ,ןעזעג טסישזאטנאש רעד טָאה ,ןקָארשרעד ךיז ןוא םינּכ ןפיוא טרעדנע

 .רעמ ךָאנ רעדָא סעטָאלז טנזיוט ןעצ טרעדָאפעג ןוא ןפָארטעג טָאה רע זא

 ןרָאװעג טקידיילרעד ךאז יד זיא ,ןלָאצאב וצ טאהעג טָאה דיי רעד ביוא

 -ענ טשינ רעבָא טָאה דיי רעד ביוא ,טסישזאטנאש םעד ייב לייוורעד ---

 -ענ רעד וצ ןבעגעגרעביא טסישזאטנאש רעד םיא טָאה ,טלעג ןייק טאה

 .רענעלאפראפ א ןעוועג ןיוש זיא דיי רעד ןוא ,ייצילָאּפ רעדָא ָאּפאטש

 -עג ןעננווצעג ןעגנוקינייּפ ךרוד ןענעז ןדיי "עשירא , עטּפאכעג יד

 -לעזא ייב טפָא טנעלפ ָאּפאטשעג יד ןוא טרָאניױוו רעייז ןבעגוצסיוא ןרָאװ

 ןוא "רעירא, עשלאפ ערעדנא ןופ ןרוּפש יד ףיוא ןעמוק ןטייהנגעלעג עכ

 יד ךיוא ןענעז ןלאפ ךס א ןיא .ןריּכאּפ "עשירא, ןופ ןטנאקירבאפ יד ןופ

 ןסָאשרעד ,ןעגנוניוו ןדיי "עשירא , יד ןעגנודראפ ןבָאה סָאװ ,ןקאילָאּפ

 .ןדיי יד טימ ןעמאזוצ ןרָאװעג

 טסערּפעגסױא ןֹוא טרישזאטנאש ןבָאה ןטנאיצילָאּפ עשיליוּפ ךיוא

 ןא זיא רע זא ,טסעפ ןטלאה ךיז טווורּפעג טָאה דיי א ביוא .טלעג ןדיי ייב

 -נָאק טָאה ןעמ ּוװ ,?ָאּפאטשעג , ןיא ןרָאװעג טריפענּפָא רע זיא ,"רעירא,

 ,ןרָאװעג טרינימאזקע ןענעז רעדיוו ןעיורפ .טלמענ זיא רע יצ ,טרילָארט

 .םיגהנמ עזעיגילער ענעדישראפ ןסייוו ןוא תוליפת עשיליוטאק ןענעק ייז יצ

 ןשיטימעס א טימ ןקילָאטאק עתמא ןטלאהראפ ןעמ טנעלפ טּפָא

 דצמ גנוקיטסעלאב לסיב א טימ ןעמוקעגּפָא זיולב רעבָא ןענעז ייז .ןעזסיוא

 .ןרָאװעג טיירפאב ןענעז ןוא ןטסישזאטנאש יד

 עּפאנק א ןעוועג ןענעז "ןריּפאּפ עשירא , יד סָאװ טקוקעג טשינ

 -עג ןיילא ךיז טָאה ןעמ .ןבָאה טלָאװעג דיי רעדעי טעמכ ייז טָאה ,הפורת
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 א ג א װ ה 8 ? ש

 ףלאב ךיז טָאה גנוכוזרעטנוא רערעטנענ א ייב םוראוו ,ןראנּפָא טלָאװ

 ןטפעשעג עטוג טכאמעג רעבָא ןבָאה סרעכאמ יד .גנושלעפ יד ןזיוועגסיורא

 -רעד , ייז ןבָאה יוזא .ןסעיינ לָאמא סָאװ ןענופעגסיוא ךיוא ןבָאה ייז ןוא

 ,טלמעג ךיוא ךָאד ןענעז עכלעוו ,רענאדעמכאמ סלא ןריּפאּפ ןכאמ וצ "ןדנופ

 לייו ,"עשירא  עכעלנעוועג יד יו רערעייט ןעוועג ןענעז ןריּפאּפ עכלעזא

 רעבָא טייקכעלקריוו רעד ןיא .רעכיז רעמ ןעוועג ייז ןענעז גנוניימ רעייז טיול

 ,טרעו ןטסדנימ םעד טאהעג טשינ ןריּפאּפ "עשינאדעמכאמ, יד ןבָאה

 א ןרימיטינעלסיוא םייב טָאה ייצילַאּפ עשיליוּפ רעדָא עשטייד יד לייוו

 ,ןוט וצ טָאה ןעמ ןעמעוו טימ ,טּפאכעג ךיז דלאב "רענאדעמכאמ ,

 ןעמ זא ,סיורג יוזא ןעוװעג רעבָא זןיא ןדיי ייב גנולפייווצראפ יד

 .יורטש א ןָא רעקידנעקנורט ךיז א יו ךאז רעדעי ןָא טּפאכעגנָא ךיז טָאה
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 סָאטעג יירד

 ןיא זַא ,גנונעדרָאראפ עיינ א ןבענעגסיורא טָאה ןאמטּפיוה רעד

 טָאה רע .ןעיורפ יד ןופ ןרעוו טלײטענּפָא רענעמ יד ןלָאז "רענאלסטעברא,

 ןיא ןעיורפ ,לסעג ענשטעשזדאנ ןיא ןעניווװ ןלָאז רענעמ יד זא ,טמיטשאב

 עקסראצנאג ןיא ןעיורפ טימ רענעמ עטארייהראפ ןוא סאנ עשזָאק רעד

 .לסענ

 ןרָאװעג טלייטעג יינספיוא "רעגאלסטעברא, רעד ןיא םורא יוזא

 .סָאטעג יירד ןיא

 ;גנוקיטפעשאב עיינ א ןעמוקאב טָאה רעדיו "טאר-ןדוי , רעד

 .ןשטנעמ טנזיוט עכעלטע ייב ןעגנוניווו יד ןופ ןעגנורעדנע יד ןריפכרוד

 ףיולראפ ןיא ןרעוו טריפעגכרוד טזומעג טָאה גנורעדנע עקיזָאד יד

 רעטעברא יד ןעוו ,ןטכאנראפ יד ןיא ןיולב רָאנ סָאד ןוא ךָאו ןייא ןופ

 .טעברא רעד ןופ קירוצ ןעמוק

 -קירוצ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוא טסערפ ןעוועג דארג ןענעז סע

 ןעװעג ןענעז ,ענעריורפעגסיוא ןוא עקירעגנוה טעברא רעד ןופ ןעמוקעג

 ןּפעלש וצ ךעלסעג עלָאמש עקישטילג ךרוד ,רעטסניפ רעד ןיא ןעגנּווװצעג
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 וו ַא כָאט סנעש ט ןברו ח

 ,רעסאנ ןייא ןופ --- ךעלקנעש ןוא ךעלטעב יד -- "לבעמ, לסיב םירָא רעייז
 ,סאג רעטירד רעד ףיוא ץעגרע הריד רערעגרע ןא ךָאנ ןיא בוטש רעטלאה
 .ןשטנעמ סקעז ףניפ ךָאנ טימ ןעמאזוצ רעמיצ א ןופ לקניוו א ןיא

 -נופ ךיז ןבָאה עיצאוטיס רעכעלרעדיוש רעצנאג רעקיזָאד רעד ייב
 ןעניזניא ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ-"טאר-ןדוי, עקינייא ןענופעג ןגעווטסעד
 ןעגנוניוו ערעסעב ןיא ןענעדרָאוצנייא טייהנגעלעג רעד ייב ךיוא טאהעג
 ."סעביל עקניל , טריפענ ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,ןעיורפ

 יד ןופ ןוא ָאטענ ןופ קיטסירעטקאראכ רעניימעגלא רעד בילוצ

 זא ,טקאפ םעד ןעגנערב ֹוצ יאדכ רשפא ןזיא טרָאד "רעריפנָא עשידיי,

 טימ ןשטנעמנעילימאפ ערעטלע וליפא לייט --- רעדילגטימ-"טארדןדוי,

 -אב עקירעיורט עניימענגלא יד טצונעגסיוא ןבָאה --- רעדניק ענעסקאוורעד

 יד ןשיווצ עטבילעג ןפאשראפ וצ ךיז ידכ ,"טכאמ , רעייז ןוא ןעגנונניד

 רענעמ ערעייז ןריולראפ ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ עטקילגמואראפ ,עמאזנייא

 זיירּפ ןראפ ןרָאװעגנ ןענווועג זיא ?עביל , עקיזָאד יד .ןרעטלע ערעייז רעדָא

 ערעסעב א ןוא "רענאלסטעברא, ןיא טעברא ערעטכייל ןפאשראפ ןופ

 ,גנונ יריד

 טָאה ןיילא ןאמטּפיוה רעד ךיוא רָאנ ,"רעריפ עשידיי, יד רָאנ טשינ

 עילימאמ ריא ןזיא "עיצקא, ןא תעב .ָאטעג ןיא עטבילענ עשידיי א טאהעגנ

 .טזָאלעגרעביא ןאמטּפיוה רעד טָאה יז ןוא ןרָאװענ טקישעגקעווא

 טָאה ןאמטּפיוה רעד .ןפור ןשטייד יד יז ןנעלפ "אקנעלעה ענייש יד ,

 יז ןיא ירפרעדניא ןדעי .ָאטעגנ ןיא גנוניווו ענייש א טנדרָאעגנייא ריא ראפ

 -עלאב יד טריפעג טָאה יז ּוװ ,גנוניוו רעד ןיא ןאמטּפיוה םוצ ןעננאנעג

 ענייא יז .ָאטעג ןיא ןעננאגענקירוצ יז זיא טנווֶא ןיא ןוא ,טייקשיטאב

 ,טָאטש רעצנאנ רעד ןיא ןייג ןנעמ וצ עינעליווירּפ יד טאהעג טָאה ןיילא

 ,טנעקעג יז ןבָאה ןטנאיצילָאּפ יד ןוא ןעמראדנאשז יד

 טָאה ,גָאטסטרובעג ריא םרעייפעג טָאה "אקנעלעה ענייש , יד ןעוו
 -גאשז-רעניד ןייז ךרוד טקישעג ןגרָאמירפ םענעי ןיא ריא ןאמטּפיוה רעד

 סָאװ וצ :טגנָאזעג ןוא טמורבעג עקאט ןבָאה ןעמראדנאשז יד .ןעמולב םראד

 ! לריימ שידיי א ןעמולב ןקיש --- טריפרעד ןאמטּפיוה םעד טָאה עביל יד
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 זיוה-רעקרעווטנאה ןופ פוס רעד

 ןיא ןענעז 1945 ראורבעפ שדוח ןופ געט עטצעל יד ןופ םענייא ןיא

 -ָאּפאטשעג זיוה-רעקרעווטנאה ןיא ןלאפעגניירא גנילצולּכ גָאטימכָאנ א

 א טרָאד ןלייווראפ ןכָאנ .ןאמלעגיז רענשזריק םוצ ףיורא ןענעז ייז .טייל

 א ןוא יורפ ןייז טימ רענשזריק םעד טריטסערא ייז ןבָאה העש עבלאה

 ןוא ןאמ ריא ןריולראפ טאהעג "עיצקא, ןא תעב טָאה עכלעוו ,ןירעגעווש

 .סנאמלעגיז יד ייב טניווועג ןאד טניז

 ןיינ רעייז ןוא ןרָאװענ טעמתחראפ ןזיא גנוניוו סרענשזריק םעד

 .םייה א ןָא ןוא ןרעטלע ענייז ןָא ףיוה ןפיוא ןיילא ןבילבעג זיא ?גניי קירעי

 ןשטנעמ יירד יד זא ,ןרָאװעגנ טנאקאב זיא םורא געט עכעלטע ןיא

 .םלוע תיב ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז

 טײל-ָאּפאטשענ ןעמוקעג גנוניווו רעד ןיא ןענעז ןטכאנראט עצעלטע

 ,ןרָאװעג טביורעגסיוא זיא ץלא זיכ ,ןכאז ןגָארטענסיױרא טרָאד ןופ ןוא

 ,טכארבעגמוא סנאמלעגיז יד טָאה ןעמ סָאוװראפ ,טסווװעגנ טשינ טָאה רענייק

 -נייא ןרעווש א טכאמעג רעקרעווטנאה יד ףיוא טָאה שינעעשעג יד

 סע זא ,טסווורעד םורא געט עכעלטע ןיא ךיז ןבָאה רימ תעב ןוא .קורד

 ןרָאװעג קינאּפ יד זיא ,רעקרעווטנאה עלא ייב ןעננוכוז"זיוה ךיז ןטיידג

 .רעסערג ךָאנ

 -קינאּפ רעד ןגעו טסּוװװרעד ךיז טָאה טדראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד

 רעדיינש רעד ,ןליופאב טָאה רע ןוא רעקרעווטנאה יד ןשיווצ גנומיטש

 רע טָאה ןעמאזוצ ייז טימ ,ןעמוק םיא וצ ןלָאז ץאק רעדיינש רעד ןוא ןירג

 רעשירא , רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,קראמ ןטלא ןפיוא זיוה א טכוזאב

 רעקרעווטנאה יד ןסָאלשאב טָאה רע זא ,טרעלקרעד ייז טָאה רע ןוא "טייז

 .ןיירא זיוה םעד טָא ןיא 14 רעמונ עעלא ףיוא זיוה ןופ ןריפוצרעבירא

 ענעמוקעגרָאפ יד ייב יװ טקנוּפ זא ,טרעכיזראפ ייז רע טָאה רעטייוו

 זיוה סָאד ןוא ןרעוו טניושעגנ זיוה-רעקרעווטנאה עיינ סָאד טעוװ "סעיצקא,

 ןלָאז ןטנעילק עשטייד יד ידכ ,"רענאלסטעברא, םוצ ןרעהעג טשינ טעוו

 .ןכוזאב ןענעק סע
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 ראפ טנכייצעגננָא דלאב ןבָאה סרעדיינש ייווצ יד טימ ןאמטּפיוה רעד

 ,טאטשקרעוו א טימ גנוניווו א רעקרעווטנאה ןדעי

 ירד ןבענענרעביא ייז ןבָאה ,ןעמוקעגקירוצ ןענעז סרעדיינש יד ןעוו

 זיוה םעיינ םעד ןיא ןעגנוניווװ יד ןענעז תמא ןא סָאװ זא ,רעקרעווטנאה

 ךיז טעוװ ןקירעביא םעלא ןיא רעבָא ,עקיטציא סָאד יו םעווקאב יוזא טשינ

 .ןרעדנע טשינ עגאל יד

 -רעקרעווטנאה ןיא רעטימעג יד ךיז ןבָאה תועידי עקיזָאד יד ןופ

 טימ ןבעגענּפָא רעדיוו ךיז טָאה רעדעי ןוא טקיאוראב ?סיב א קירוצ זיוה

 .רעירפ יו טעברא ןייז

 ןפיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה ירפרעדניא רענייזא 6 ץרעמ ןט9 םעד

 "ימ עכעלטע ןיא .טירט עשירעטילימ ערעווש זיוה-רעקרעווטנאה ןופ ףיוה

 רעניווונייא עשידיי עלא ןופ ןריט יד ןיא טּפאלקעגנָא ןעמ טָאה םורא טונ

 ןבָאה עכלעוו ,ןעמראדנאשז ייווצ וצ ןיירא ןענעז גנוניווו רעדעי ןיא ןוא

 ןוא ןוטנָא ןיוש ךיז לָאז טאטשקרעוו ןופ רעמיטננייא רעד זא ,ןליופאב

 .ףיוה ןפיוא ןײגּפָארא

 רָאנ ,ןעגנוניווו יד ןופ סיורא טשינ ןיוש ןענעז ןעמראדנאשז יד

 .סעיזיווער ןריפכרוד ןעמונעג ןבָאה

 -וצּפָארא ידכ ,ןעגנוניווו ערעייז ןופ סיורא ןענעז סרעטסיימ יד ןעוו

 זיוה םעד ראפ ןוא ןרָאדירָאק ,ןּפערט יד ףיוא ייז ןבָאה ,ףיוה ןפיוא ןייג

 .טנעה יד ןיא רעוועג טימ רעניארקוא ןוא ןעמראדנאשז ןפָארטעגנָא

 טימ טרראהנעגעד ןאמטּפיוה רעד ןענאטשעג זיא ףיוה ןטימניא

 ןיוש ןענעז סרעטסיימ עשידיי עלא ןעוו .ןעמראדנאשז ןוא סרעטסיימכאוו

 : דייר יד טא טימס ייז וצ טדנעוװעג ךיז רע טָאה ,םיא ראפ ןענאטשעג

 ענעדלָאג יד ןענעז ,1943 ץרעמ ןט9 םעד ,ןָא גָאט ןקיטנייה ןופ ---

 .טקידנעעג ,14 רעמונ עעלא זיוה ןופ רעקרעווטנאה עשידיי ,ךייא ראפ ןטייצ

 ןעניווװ טעװ ריא ּוװ ,"רעגאלסטעברא , ןיא ןייגרעבירא דלאב טעוװ עלא ריא

 טלָאז ריא ,טונימ קיצנאווצ טייצ ךייא ביג ךיא .ןדיי עלא טימ ןעמאזוצ

 ףיוה ןפיוא ןעמוקּפָארא ןוא גנודיילק עטאווירּפ רעייא ןעמעננעמאזוצ
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 א ג א װ ה 8 ? שש

 עקיטראפ ץנאנ ןוא בלאה ,ןפָאטשיור ,תורוחס .סעילימאפ ערעייא טימ
 ןעלסילש יד .ןעגנוניוװ יד ןיא ןרעוו טזָאלעגרעביא ןלָאז ,ןעננוטעבראפיוא

 .קנעש ןוא ןריט יד ןופ רעסעלש יד ןיא ןקעטש ןביילב ןלָאז

 ןכלעוו ,ןירג רעדיינש םעד טנעקרעד טשינ רעמ טָאה ןאמטּפיוה רעד

 ,רעדיינש ןרעדנא םעד טשינ ,טנאיצילַאּפ ראפ טכאמענ טאהעג טָאה רע

 ערעדנא עלא טשינ ,ןירג רעדיינש םעד טימ ןעמאזוצ טכוזאב םיא טָאה סָאװ

 זיוה עיינ סָאד טמיטשאב טשרמולכ טָאה רע עכלעוו ראפ ,רעלרעווטנאה

 "! ךיילנ דניז ןעדוי עלא , .קראמ ןטלא ןפיוא

 -עהעג יד ןשטנעמ ענייז קידנבענ ,זיוה סָאד טזָאלראפ ךיילנ טָאה רע

 ."עיצקא , יד ןריפוצכרוד יוזא יוװ ןעגנוזייוונָא עקיר

 גנוטכא ןבָאה ייז ,טונימ קיצנאווצ טראוועג ןבָאה ןעמראדנאשז יד

 ,תורוחס ןייק ןעמענטימ טשינ לָאז רעקרעווטנאה יד ןופ רענייק זא ,ןבעגעג

 ןשטנעמ-עילימאפ ערעייז ןוא רעקרעווטנאה יד .ןכאז עטאווירּפ זיולב רָאנ

 יד ןיא סעזילאוו ןוא ןעלסקא יד רעביא קעּפ טימ ןדָאלעגנָא ךיז ןבָאה

 טימ ןשטנעמ טרעדנוה ייווצ ךרע ןא .ףיוה ןפיוא ּפָארא ןענעז ןוא טנעה

 -עג ךיז ךָאנרעד ןוא ףיוה ןפיוא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ןכאז ?סיב רעייז

 עֶלא ןופ טכאוואב ."רענאלסטעברא, םוצ ןסאג יד ךרוד ןרישראמ טזָאל

 ןרָאװעג ןבירטעג רימ ןענעז ,רעניארקוא ןוא ןעמראדנאשז ךרוד ןטייז

 ןעניזאגאמ עסיורג יד ןענופענ ךיז ןבָאה סע ּוװ ,סאנ ידלאביראג רעד ךרוד

 .ןכאז עשידיי עטביורענוצ יד טימ

 גנאל טנָאקעג טשינ ןבָאה ענעבירטענסיורא יד ןופ לייט עטסערג יד

 טגָאיעג ןבָאה רעניארקוא יד ןוא ןעמראדנאשז יד תמחמ ,קעּפ יד ןנָארט

 דימ רעמ לָאמא סָאװ יד ןבָאה רעבירעד ,רעלענש לָאמא סָאװ ןוא לענש

 ענערָאװעג רעווש יד סאג ןיא ןפראווקעווא ןייא ןיא ןטלאהעג ענערָאװעג

 ןגָארטעגניירא ןוא ןביוהעגפיוא ייז ןבָאה ןעמראדנאשז יד ןוא תואשמ

 .ןעניזאנאמ יד ןיא

 -ראוו רעד ךרוד ןרָאװעג ןבירטעג רימ ןענעז סאג ידלאביראג ןופ

 ןעמ טָאה טרָאד .ןליוויצ ןייא ןייק ןעזעג טשינ טָאה ןעמ ּוװ ,סאנ רעוועש

 עשילױּפ ןיולב .ןדיי עטקישעגקעווא יד ךָאנ ןטפעשעג יד טמיורעגסיוא ךָאנ

 םינּפ ןיא זדנוא טכאלעג ןוא ךאוו רעד ףיוא ןענאטשעג ןענעז ןטנאיצילָאּפ

 .תואשמ יד ןגָארט ןופ ןוא געיעג ןופ טציהרעד ןעוועג ןענעז רימ יו ,ןיירא
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 װ ָא כָאט סנעש ט ןברוה

 -ןָאלוקרעבוט א ,ןאמרעגנוי א טניווועג טָאה זיוה-רעקרעווטנאה ןיא
 -טימ טנעקעג טשינ ךָאד ןוא ןנָארטעג טשינ קעּפ ןייק טָאה רע .רעקנארק
 טָאה יורפ ןייז ;קילעטשרעטניה ןבילבעג זיא רע .טירט ןלענש םעד ןטלאה
 ךיז טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ןעלסקא עכאווש עריא ףיוא קעּפ יד טּפעלשעג
 הארמ עלעג א טאהעג טָאה רע .ןאמ ןקנארק-רעווש ריא ףיוא טקוקעגמוא
 םיא ןבָאה רעדרעמ יד .ץראה םייב ןטלאהעג ךיז רדסכ טנאה א טימ ןוא
 .ןדעּפיסָאלעװ יד טימ םיא ;ףיוא ןרָאפעגפיורא ןֹוא סיפ יד ףיוא ןטערטעג
 טנַאקעג טשינ וליפא טָאה רע ,רעלענש ןייג טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה רע
 ןעמונעגסיורא טָאה ןעמראדנאשז יד ןופ רענייא .טרָאװ ןייק ןדערסיורא

 םיא טָאה יורפ ןייז ,ןסישרעד ןאמנגנוי םעד טלָאװעג ןוא רעװלָאװער ןייז

 ןָאק ןוא קנארק זיא רע זא ,םיא ראפ ןטעב ןעמונעג ןוא טלעטשראפ רעבָא

 .טזָאלעגּפָא ןוא ןעוועג בשימ סעּפע ךיז טָאה םראדנאשז רעד .ןייג טשינ

 קראמ םעניילק ןפיוא ןיירא רימ ןענעז סאג רעוועשראוו רעד ןופ

 ךעלסעג יד ןפָארטעג רימ ןבָאה טרָאד ."רענאלסטעברא,, ןיא טרָאד ןופ ןוא

 א ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניירא ןענעז רימ .ןשטנעמ ןָא טסוּפ ןצנאגניא

 .טאטשקרעוו ןשידיי ןטרידיווקיל א ןופ קָאטש ןטשרע ןפיוא לאז ןסיורג

 טזָאלענּפָארא ךיז רעדימ א ןוא קעּפ יד ןעמונענּפָארא ךיז ןופ טָאה רעדעי

 .ןדָאב םעד ףיוא

 -ראפ יו ןרעדנא םעד רענייא טקוקעגנָא ךיז ןבָאה רעקרעווטנאה יד

 טשרע טָא זא ,ןעמענאב וצ ןעוועג רעווש זיא סע .טלמוטעצ ןוא טשודיח

 טשרע ךיז טָאה ןעמ .םייה ענעסעזעגנייא יד ןריולראפ ןעמ טָאה גנאל טשינ

 ןופ ןוא ןטנעילק עשטייד יד ןופ תוחטבה עלא יד זא ,גנונעכער ןבענענּפָא

 -ךאפ וצ ןניוא יד ידכ ,ײרעראנּפָא ןעוועג ןענעז שטיוועשַאמ יורפ רעד

 ןיא סרעדיינש ייווצ יד טימ ןאמטּפיוה ןופ טיזיוו יד יו טקנוּפ ,ןדנעלב

 רענייק זא ,טנכערעגסיוא ןעוועג ןענעז זיוה-רעקרעווטנאה םעיינ טשרמולכ

 .סנטייצאב ןעגנוניווו יד ןופ ןגָארטסיורא סעּפע ןוא ןטכיר טשינ ךיז לָאז

 ןיא ןסעזעג ןענעז רימ ןוא ןעהעש עכעלטע ייבראפ ןענעז ?ייוורעד

 .ןעשעג רעטייוו טעװ זדנוא טימ סָאװ קידנסיוו טשינ ,זיוה טכאוואב א

 -עג א ןופ גנוטיילגאב ןיא ןעמוקעגנָא ןאמטּפיוה רעד זיא ךעלדנע

 רעטסוש רעד ןוא ץאק רעדיינש רעד זא ,ןפורענסיוא ןוא ןיױשראּפדַאּפאטש

 -טימ ןוא רעטראּפ ןיא ןײנּפָארא סעילימאפ ערעייז טימ ןלָאז יקסווָאלדיש
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 -סיוא ןרָאװעג דלאב ךיז טייטשראפ זיא לעפאב רעד .ןכאז ערעייז ןעמענ

 .טריפעג

 ןיילק א סצאק ןעמוקעגפיורא קירוצ זיא םורא טונימ עכעלטע ןיא

 רעדעי ןוא ןכאז יד טרילָארטנָאק ןרעוו ןטנוא זא ,טלייצרעד ןוא עלעדיימ

 .עיזיווער א וצ טעקאנ ןוטסיוא ךיז זומ

 -עג ןוא ןכאז-טרעוו ערעייז ןעמונעגסיורא דלאב ןבָאה לאז ןיא עלא

 -עג טשינ טָאה דיי א תמחמ ,ןרעוו וצ רוטּפ ןופרעד יוזא יו הצע ןא טכוז

 .ןכאז-טרעוו רעדָא ןעמוס-טלעג ערעסערג ןייק ןבָאה טרָאט

 לאז ןיא טקרעמאב רימ ןבָאה ,ןפלעה וצ ךיז געווסיוא ןא קידנכוז

 רעד .ףיוה ןלָאמש א ףיוא ןעננאגענסיורא זיא סָאו ,לרעטסנעפ ןיילק א

 ןייטש ןעזענ ןבָאה רימ ּווװ ,ףיוה ןטייווצ א טימ טצענערגעג ךיז טָאה ףיוה

 טקוקעגפיורא ָאד ןבָאה עכלעוו ,רעטעברא-טכאנ ןוא ןטנאיצילָאּפ עשידיי

 ייז טימ ךיז ןוא טנעה יד טימ סנכייצ טכאמעג ייז וצ ןבָאה רימ .זדנוא וצ

 -נייא ןבָאה ךס א ,ךיז ןעניפענ רימ ענאל א ראפ סָאװ ןיא ,טקידנעטשראפ

 -ענפיוא לטעצ א ףיוא ,לכיט א ןיא ןכאז-טרעוו ןוא טלענ רעייז טלקיוועג

 ןבָאה ענעי .?רעטסנעפ ןכרוד ןפרָאװעגרעבירא ןוא ןעמָאנ םעד ןבירש

 .קעווא דלאב ןוא ןביוהענפיוא ךעלקעּפ יד

 טלעג רעייז טימ ןוט וצ יוזא טרידיצעד ךיז ןבָאה עלא טשינ רעבָא

 .ןכאז-טרעוו ןוא

 -אפ יד זא ,טקרעמאב לרעטסנעפ טייווצ א ךרוד רימ ןבָאה לייוורעד

 יד טימ ןרָאװעג טלעטשעגקעװא ןענעז יקסווָאלדיש ןוא ץאק סעילימ:

 טריפענקעווא ייז ןעמ טָאה טייצ רעסיוועג א ךָאנ ןוא טנאוו א וצ רעמינּפ

 .ןעמראדנאשז ןוא רעניארקוא ןופ ךאוו רעקראטש א רעטנוא

 .עיזיוער ַא וצ ןפורעג קָאטש ןטשרע ןופ עלא ןעמ טָאה ךָאנרעד

 -ופעג ךיז טָאה סע ּוװ ,רעמיצ ןיא טריפעגניירא זייווקיצנייא טָאה ןעמ

 -ענפיוא טָאה ןאמטּפיוה רעד .ןעמראדנאשז ףניפ ןוא ןאמטּפיוה רעד ןענ

 ועמ יו םעדכָאנ ןוא טנָאמראפ רע סָאװ ץלא ןבענוצקעווא ןדעי טרעדָאפ

 יד ךרוד ןרָאװעג טרידיוװער יינספיוא טשרע ןעמ זיא ,ןוטעג יוזא טָאק

 ,ןטלאהאב סעּפע הלילח טשינ טָאה ןעמ יצ ,ןעמראדנאשז

 ףיוא טזָאלעגסיורא ןכאז יד טימ זדנוא ןעמ טָאה עיזיווער רעד ךָאנ
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוהח

 -אב ייב ןטעבנייא ץעגרע טזומעג ךיז טָאה זדנוא ןופ רעדעי ןוא סאג רעד

 .ןכאז יד ןגיילוצקעווא ןביולרעד לָאז ןעמ ,עטנאק

 "רענאלסטעברא , ןיא ןעמוקאב םורא יוזא טָאה ןאמטּפיוה רעד

 רע ,ּפָאק ןרעביא ךאד א ןָא ןוא טלעג ןא ןשטנעמ עיינ טעדנוה ייווצ ןיירא

 -עּפש זיא סע יוװ ;ןכאז-טרעוו ןוא טלעג עזילאוו א טימ קעווא זיא ןגעקאד
 ץוח ,סעטָאלז טנזיוט טרעדנוה ןעמונעגוצ רע טָאה ,ןרָאװעג טנאקאב רעט
 .ןכאז-טרעוו ענעדישראפ

 טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג טרידיווער זיא ןאמרעגנוי רעקנארק רעד ןעוו

 ,ןאמטּפיוה ןופ לעפאב א ןעמוקאב רע טָאה ,טלעג סָאד ןעמונעגוצ םיא ייב

 .רָאטקָאד םוצ ?ָאטיּפש ןיא ןדלעמ דלאב ךיז לָאז רע

 -רעווש א יוװ לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןאמרעגנוי רעד

 .רעקנארק

 ןיירא לָאטיּפש ןיא ןעמוקענ ןאמטּביוה רעד זיא גָאט ןרעדנא ןפיוא

 ,לטעב טייווצ א ןיא ןבענרעד ןוא טעב ןיא ןניל ןאמנגנוי םעד ןפָארטעג ןוא

 עדייב רָאטקָאד םעד ןליופאב טָאה ןאמטּפיוה רעד .ןקנארק-רעווש א ךָאנ

 .ןעמסוצּפָא עקנארק

 ךיז שינַאפעלעט טָאה ןאמטּפיוה רעד ןעוו ,רעטעּפש נָאט א טימ

 רע טָאה ,םינינע ענעדישראפ ןגנעוו רעטערטראפ ןייז טימ טדערעגכרוד

 רע ןעוו .טיוט ןיוש ןענעז עקנארק ייווצ יד יצ ,ןנערפ וצ ןסענראפ טשינ

 -אב א ןבעגעגסיורא רע טָאה ,ךָאנ ןבעל ייז זא רעפטנע ןא ןעמוקאב טָאה

 .ךַאו רעד וצ ןעגנערב עקנארק ייווצ יד לָאז ייצילָאּפ עשידיי יד זא ,לעפ

 ןיירא לָאטיּפש ןיא ןעמוקעג ןענעז ןטנאיציִלָאּפ עשידיי ייווצ ןעוו
 ףיוא ייז טפור ןעמ סָאװ ךָאנ ,ןענאטשראפ עלא ןבָאה ,עקנארק יד ךָאנ

 .ךאוו רעד

 טשינ טָאה רענייק ןוא ךעלמייהמוא רעייז ןרָאװעג זיא לָאטיּפש ןיא

 ןטנאיצילַאּפ יד .ןעיורפ ערעייז ןוא עקנארק יד ןגָאזנָא הרושב יד טלָאװעג

 טימ ןיינטימ ןוא ןוטוצנָא ךיז עכעלקילגמוא ייווצ יד טרעדאפעגפיוא ןבָאה

 רענעמ עקנארק ערעייז ןופ ןסיירּפָא טנָאקעג טשינ ןעיורפ יד טָאה ןעמ ,ייז

 ךיז טלדנאה סע סָאװ ןיא ,ןענאטשראפ ןבָאה ןיילא עקנארק יד ךיוא ןוא

 .-ןעקנארק יד ןבָאה ימ סיורג טימ .ןוטנָא טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ןוא

 ןאמ ןעקנארק ריא טָאה יורפ ןייא .סיפ יד ףיוא טלעטשענ ייז רעטסעווש
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 רעקלעּפרָאּפ ייווצ יד ןופ ךיז ןענעגעזעג סָאד .ןליטסאּפ-ףָאלש ןבעגעגטימ

 יד טזומעג חוכ טימ ןבָאה ןטנאיצילַאּפ יד ,קידנסיירצראה ןעוועג זיא

 טזָאלענ ךיז ןבָאה עקנארק-רעווש ייוצ יד ןוא ןסייררעדנאנופ ןשטנעמ

 .תומה ךאלמ םוצ שראמ רעייז ףיוא

 ןעוועג זיא ,סאג רעד ףיוא ףױה-לָאטיּפש ןופ סיורא ןענעז ייז ןעוו

 עקנארק ייוצ יד ןוא טמעראווענ טָאה ןוז יד ; רעטעוו-גנילירפ ןייש א

 ןבָאה ייז ןוא טפול רעיירפ רעד ףיוא רעסעב טליפרעד ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 ףיוא טצעזענּפָארא ךיז ןבָאה ייז .ןנעקטנא טיוט םעד ןייג טלָאװעג טשינ

 ןייג טשינ ןיחא ןלעװ רימ , ; טלמרומעג ןוא ןקָאטשניר יד ןבענ דרע רעד

 ."ןרעוו וצ ןסָאשרעד

 טוורּפעג ייז ןבָאה לאנָאסרעּפ-לַאטיּפש םעד טימ ןטנאיצילָאּפ יד

 עינַאלַאק-רעמוז א ףיוא ןביירשנייא ךיז ייז ןעמ טריפ סָאד זא ,ןדערנייא

 ייז ,ןראנ טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה עקנארק ייווצ יד רעבָא ,עקנארק ראפ

 .טרָא ןופ ןריר טזָאלעג טשינ ךיז ןוא רעיוט א ןבענ טגיילעגקעווא ךיז ןבָאה

 גנילצולּפ ייז וצ ךיז ןבָאה סע ןענאוונופ ,ןפיירגאב טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ

 .תוחוכ עכלעזא ןעמונעג

 -טנאה ןופ ןוא טעברא-טכאנ רעד ןופ ןשטנעמ ,ןטנאיצילָאּפ עשידיי

 ןניוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא סנטייוונופ ןענאטשענ ןענעז זיוה-רעקרעוו

 ךיז ןבָאה ןטנאיצילָאּפ יד .ענעצס רעכעלרעדיוש רעד וצ טקוקענוצ ךיז

 טָאה ייז ןופ רענייא ,עקנארק ייווצ יד טימ ןבעג הצע ןייק טנַאקעג טשינ

 ןיש טָאה רעקנארק רעקיזָאד רעד ;?לוק ןפיוא ןעיירש ןעמונעג גנילצולּפ

 : טרָאװ ןייק ןעננערבסיורא טנַאקעג טשינ םישדח טניז

 ךעלמייהמוא ןא טימ טעווערעג רע טָאה -- ! ןבעל ךָאנ ןָאק ךיא ---

 ! ןטעברא ןָאק ךיא זא ,ןאמטּפיוה םעד טגָאז -- לוק

 ןופ ךעלסעג יד רעביא טכליהעגּפָא טָאה יירשעג עכעלקערש סָאד

 ןבלעז ןיא ,רעדיוש א ןעמונעגמורא טָאה ןעמעלא ןוא "רעגאלסטעברא,

 : סנטייוונופ יירשעג רעדנא ןא טרעהרעד ךיז טָאה טנעמַאמ

 -קערד עטלּפירקראפ ייווצ יד ףיוא ןטראוו ךיא לע גנאל יו ---

 ? רענעמ

 ריט רעד ראפ ךַאװ רעד ייב ןעזרעד ןוא טקוקענמוא ךיז ןבָאה עלא
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 וו ָא כָאט סנ עש פ ן ברי ח

 ןבָאה עכלעוו ,רעניארקוא ייווצ טימ רעטסיימכאוו-םראדנאשז םעד ןייטש

 .לוק ןפיוא טכאלעג ןוא לקאטקעּפס םוצ טקוקענוצ ךיז

 ןעמונעגסיורא ?ענש טָאה רענייא .המיא ןא ןלאפאב זיא עקנארק יד
 .רערעדנא רעד ךָאנ ענייא ןעגנולשענּפָארא ייז ןוא ןליּפ-ףָאלש יד שאט ןופ

 "! רעכיג ןפָאלשנייא ,ןפָאלשנייא , : טמורבעג טָאה רע

 ייז ןוא דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא ייז ןבָאה ןטנאיצילָאּפ ייווצ יד

 ,ךאוו רעד וצ ךעלעמאּפ ןוא ?יטש ןעגנאגעג ּפעק עטזָאלעגּפָארא טימ ןענעז

 -צראה טימ ןבָאה רימ ןוא ףיוה ןיא ןרָאװעג טריפעגניירא ןענעז ייז

 םורא טונימ עכעלטע ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסָאש יד ףיוא טראוועג ןּכאלק

 .ןרעה טזָאלעג

 .ןיילא סיורא קירוצ ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד ןענעז םורא עלייוו א ןיא

 ,טעקאנ ןוטסיוא טזומענ ךיז ןבָאה עקנארק יד זא ,טלייצרעד ןבָאה ייז

 -וקאב ןבָאה ייז .סנעמיר ענעטכַָאלפעג טימ טנָאיעג ייז ןבָאה רעניארקוא

 ףיוא טלקאוועגרעביא ךיז ןוא ןטניה ןופ ןיירא פאק ןיא סָאש א רעדעי ןעמ

 .רעמייב עטנעזענרעטנוא יוװ קידנלאפ ,טייז א

 טריפענּפָא סרעּפרעק עטיוט יד ןענעז םורא העש עכעלטע ןיא

 .םלוע תיב ןשידיי ןפיוא ןרָאװעג

1 

 "עניטסעלאּפ ןייק עזייר יד,

 -טּפיוה רעד זיא גָאטימכָאנ רעגייזא ריפ ,1943 ץרעמ ןטס20 םעד תבש

 ןטמאאב-"טאר-ןדוי, םעד ןליופאב ןוא "טאר-ןדוי, ןיא ןעמוקעג ןאמ

 ןייק ןרָאפ וצ עטרירטסיגער יד ןופ תומישר יד ןבענ םיא לָאז רע ,דנאלרוק

 .עניטסעלאּפ

 רע זא ,טגָאזעג ןוא תומישר יד טקוקענכרוד טָאה ןאמטּפיוה רעד

 ,ןדיי עּפורג רעטשרע רעד ןופ המישר עיינ א ןלעטשנעמאזוצ דניצא ?יוו

 ןבָאה עכלעוו ,יד ןייז ןלָאז סָאד .עניטסעלאּפ ןייק ןרָאפקעװא לָאז סָאװ

 -""טאר-ןדוי, ,םיריוטקָאד יד : טנידראפ סָאד גנוריפפיוא רעייז טימ ךיז
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 א ג א װ ה מ ? ש

 ערעכעה ןבָאה סָאװ ,ערעדנא ןוא ןרעינישזניא ,ןטאקָאװדא ,ןשטנעמ

 | גר רליב

 ןעיורפ ערעייז טימ ןשטנעמ עלא יד זא ,ןליופאב טָאה ןאמטּפיוה רעד

 -ארטסיגער רעיינ רעד וצ קראמ םעניילק ןפיוא ןייגסיורא ןלָאז רעדניק ןוא
 .ןריפכרוד ?ליוו ןיילא רע עכלעוו ,עיצ

 ידכ ,ןשטנעמ עלא יד ןכוזפיוא ןעננאגעג ןזיא ייצילָאּפ עשידיי יד

 קיטייזנגעק ךיז ןבָאה סעילימאפ עקיזָאד יד .הרושב עטוג יד ןגָאזוצנָא ייז

 .גנולמאזראפ רעכעלקילג רעד וצ טלייאענ ןוא טכוזענפיוא

 -ענ ךיז ןבָאה ןיז ןוא יורפ ןייז טימ "טאר-ןדוי, ןופ סעזערּפ רעד

 -אזוצ רעטסעווש ןייז .עיצארטסינער רעד וצ רעירפ סָאװ ןעמוק וצ טלייא

 ןענעק ךיוא לָאז יז ,םיא ייב טלעוּפעגסױא םיוק טָאה דניק ריא טימ ןעמ

 ,עיצארטסיגער רעד וצ ןעמונעגטימ יז טָאה רע ןוא תוכז ןייז ןופ ןסינעג

 סיורא ןענעז רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ עלירָאהָאּפ טאקָאוװדא רעד

 ,רעדילנטימ-"טאר-ןדוי , ערעדנא עלא ןעמוקענ ןענעז ייז ךָאנ ,קראמ ןפיוא

 -ערּפ םעד ,יקסניפאק ,רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ רעלטיג טאקָאוװדא

 ,יורפ ןייז טימ יקסווָאקישזַאב ,רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ רעדורב סעז

 -טָאר ,יורפ ןוא ןוז ןטאהעג הנותח ןייז טימ ןוא יורפ ןייז טימ רעטסלַאנ

 ,רעטכָאט ןוא יורפ רעד טימ דנאלרוק ,רעטכָאט א ןוא יורפ רעד טימ דראב

 .עילימאפ ןייז טימ עקרעשז ,יורפ ןייז טימ רענילרעב

 וצ סעילימאפ ערעייז טימ טלייאעג ךיז ןבָאה םיריוטקָאד יד ךיוא

 ןייז טימ ןײטשּפע רָאטקָאד רענייש רעייז רעד : עיצארטפיגער רעיינ רעד

 רעניוו רָאטקָאד ,יורפ ןייז טימ ןיוועל רָאטקָאד ; ךעלגניי ייווצ ןוא יורפ

 ןייז טימ יקסניּפיל רָאטקָאד רעטלא רעד ,רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ

 ףיוא דניק ןוא יורפ ןייז טימ ,יקסניּפיל רָאטקָאד רעגנוי רעד ,ןוז ןייז ,יורפ

 יורפ ,ןוז ןוא יורפ ןייז טימ טלייאעגנ טָאה ןאנאק רָאטקַאד .טנאה רעד

 רָאטקָאד ,דניק ןוא יורפ ןייז טימ קלאפ רָאטקָאד ,דלאוונורג רָאטקָאד

 ,ןיז ןוא יורפ ןייז טימ ןַאיק רָאטקָאד ,ןיז ןוא יורפ ןייז טימ טרָאּפַארּפ

 טימ יקצישזארבָאד רָאטקָאד ,ןיז ןוא יורפ ןייז טימ דנומראוו רָאטקָאד

 רָאטקָאד ,דניק ןֹוא יורפ ןייז טימ ןעזָאר רָאטקָאד ,דניק ןוא יורפ ןייז

 -ךא ,יורפ ןייז טימ ןאמטארב טאקָאװדא .דניק ןוא יורפ טימ יקצינארב

 -גייוו טאקָאװדא ,יורפ ןייז טימ לעּפמַאל טאקָאװדא ,יקסנישטליוו טאקָאװ
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 װָא כָאטסנעש ט ןברוה

 רעטכַאט ןוא יורפ ןייז טימ לעּפנעטשריפ רעינישזניא ; יורפ ןייז טימ גרעב
 ןזָאלוצ ייז לָאז ןעמ ,"ןלעוּפסױא , טנָאקעג ןבָאה עכלעוו ,ערעדנא ךָאנ ןוא

 -ענפיוא ןבָאה ,"עניטסעלאּכ ןייק ןרָאפ וצ ףיוא עיצארטסיגער , רעד וצ

 ,קראמ םעניילק ןפיוא סיורא ןפָאלעג ןוא רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טכוז
 .ןקיטעּפשראפ טשינ ןלָאז ייז ידכ

 -רא  ןֹופ ןעגנומיוצראפ-טָארד יד ןבענ ןוא גנאנסיורא םעד ייב

 יו ,חאנק טימ טסוקעג ןוא ןשטנעמ ןסאמ ןענאטשעג ןענעז "רענאלסטעב

 .עיצארטסיגער רעד וצ סיוא ךיז טלעטש טָאטש ןופ ץנענילעטניא יד

 רעדעי ; סעילימאפ יד טיול טלעטשעגסיוא עלא ךיז ןבָאה קראפ ןפיוא

 קראמ ןרעביא ןעננאנענמורא זיא ןאמטּפיוה רעד ,עילימאפ ןייז טימ ןאמ

 -ענ ןוא ךעלטניירפ רעייז ןטייווצ א טימ ָאד ,םענייא טימ ָאד טדערעג ןוא

 ןרָאװעג טייקכעלטניירפ סנאמטּפיוה םעד ןופ זיא סעזערּפ רעד .ךעלטימ

 א ןלעטשוצפיונוצ ןטמאאב ןייז ןלעפאב לָאז רע יצ ,טנערפענ ןוא טסיירד

 ,טרעפטנעעג קידריווסנביל טָאה ןאמטּפיוה רעד .עקידנזעוונָא יד ןופ המישר

 ןייק טשינ ףראדאב ןוא ןורכז ןטוג א טָאה רע -- קיטיונ טשינ זיא סע זא

 . תומישר

 -יארקוא רעד רעבָא ,עטקיטעּפשראפ ןפיולוצ ןעמוקענ ןענעז ?ייוורעד

 .ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ ייז טָאה ,ךאוו רעד ףיוא ןענאטשעג זיא סָאװ ,רענ

 עריא וצ סיורא ליוו יז :שער א טכאמעג טָאה רעלסערב ןיטסיטנעד יורפ יד

 -ניירא םוצ ןעגנאנענוצ זיא ,למוט םעד קידנרעה ןאמטּפיוה רעד .טניירפ

 : ננוקיטעּפשראפ רעד ראפ טקידלושטנא ךיז טָאה רעלסערב יורפ יד ; גנאג

 א ךיוא זיא רע .ןעניפעג טנָאקעג טשינ םיא ןוא ןאמ ריא טכוזעג טָאה יז

 ,דָאש רעסיורג א זיא סע זא ,טרעפטנעעג טָאה ןאמטּפיוה רעד .רָאטקָאד

 -אב ןֹוא קידריווסנביל רעייז זיא רע .ןטראוו טשינ רע ןָאק רעגנעל רעבָא

 דלאב .קראמ ןפיוא רעלסערב יורפ יד ןזָאלוצסיורא רעניארקוא םעד טלעפ

 זיא ךָאנרעד .עטלייוװרעדסיוא יד ןשיװצ עכעלקילנ א ןענאטשעג יז זיא

 ןשידיי ןופ ןירעטייל עקירעיגנאל יד ,גרעבסייוו רָאטקָאד יורפ יד ןעמוקעגנָא

 טָאה יז ,ןיינ ,רעדניק טָאה יז יצ ,טנערפעג יז טָאה ןאמטּפיוה רעד .לָאטיּפש

 .רע טגָאז ,טעּפש וצ ןיוש .ןביילב לָאז יז ,ןאמטּפיוה רעד טלעפאב ; טשינ

 -לָאטיּפש ןקיטציא ןטימ ןעמאזוצ ,עּפורג רעטייווצ רעד טיִמ ןרָאפ טעװ יז

 .ןביילבראפ ָאד ךָאנ ןזומ עכלעוו ,גרעבלָאװ ןוא גנילרעּפש רָאטקָאד ,רעטייל
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 א ג א װ/ ה מ ל שי

 דניצא טסייה רעכלעוו ,ןָאק רָאטקָאד רעטדמשעג רעד ןפיולוצנָא טמוק טָא

 ןאמטּפיוה רעד .טכוזעגפיוא סָאװ רָאנ םיא טָאה יורפ ןייז ,ראנָאק וואלצאוו

 לייוורעד טביילב ריא , .קראמ ןפיוא ןיינוצסיורא טשינ רעבָא ייז טביולרעד

 -עביא ערעייא ןזָאלרעביא טשינ ךָאד טנָאק ריא , --- רע טגָאז -- ?ָאד ךָאנ

 ."עּפורג רעטייווצ רעד טימ ןרָאפ טעװ ריא .םיריוטקָאד ןָא ןדיי עקיר

 ןוא דייר סנאמטּפיוה םוצ וצ ךיז ןרעה קראמ ןפיוא עטלמאזראפ יד

 ."עטשרע יד ןרָאפ ןלעוו רימ , ןגָאז ייז ,ןרעדנא םוצ רענייא ןעלכיימש

 עטעװװעטארעג ייב יו ,טייקנדירפוצ א ךיז טסינעצ רעמינּפ ערעייז ףיוא

 .ףיש רעקידנעייגרעטנוא ןא ןופ

 ,טקרעמאב ןוא עטלמאזראפ יד וצ ךיז טרעטנענרעד ןאמטּפיוה רעד

 -ענ רָאנ ךָאד ןענעז ייז --- ןוטעגנָא טכייל ןענעז ייז .טלאק ייז זיא סע זא

 רעד .טנָאזעג ייז ןעמ טָאה ,טונימ עכעלטע זיולב ,ןרירטסיגער ךיז ןעמוק

 ; ןיירא םינּפ ןיא ףראש ןדעי טקוק ,עלא ראפ ייבראפ טיינ ןאמטּפיוה

 טשינ םענייק וצ רעמ ןיוש טדער רע ,ןדנווושראפ לכיימש ןייז זיא לָאמאטימ

 רעכלעוו ןיא ,ייר רעד ןופ ףוס םייב ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו .טרָאװ ןייק

 רעד ייב רע טָאה ,ןשטנעמ קיצרעפ ןוא ןביז טרעדנוה טליײצענּפָא טָאה רע

 : רעעשרעביוא רעטסיימכאוו ןייז וצ ןוטעג יירשענ א טייקליטש רעניימענלא

 ! עכאוו יד ףואַא עלא ---

 -טימ ןבָאה ,ןשטנעמ עטנרעלענ ןוא עטנענילעטניא יד ,עטלמאזראפ עלא

 טלָאװ דרע יד יוװ ,קורדסיוא ןא ןעמוקאב ןבָאה ייז .ןוטענ רעטיצ א לָאמא

 ןיא ּפָארא ךיז ןשטילג ייז ןוא סיפ ערעייז רעטנוא טנפעעג גנילצולּפ ךיז

 .םוהת א

 ןופ ןעגנומיוצראפ-טָארד יד ייב ןענאטשעגנ ןענעז עכלעוו ,יד ךיוא

 סָאװ ,"עכעלקילג , יד ףיוא טקוקעג האנק טימ רעירפ ןוא "רענאלסטעברא ,

 -אּפ ןייק ןרָאפ ןוא טנעה עשירעדרעמ עשטייד יד ןופ ןסיירסיורא ךיז ןלעוו

 ריפ סנאמטּפיוה םעד ןופ ןרָאװעג טרעטיצראפ ןענעז יד ךיוא -- עניטסעל

 : רעטרעוו

 ! עכאוו יד ףואַא עלא --

 ןעמוק ,"עכאוו יד ףיוא, ןעייג סָאװ יד זא ,ןיוש ךָאד ןסייוו עלא

 .קירוצ טשינ ןיוש

 -ראפ יד וצ ןעננאגעגוצ רעניארקוא ןוא ןעמראדנאשז ןענעז דלאב
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 וו ָא כָאט סנעש ט ןברוח

 רָאנ יד ןבָאה ןקילב עטלפייווצראפ טימ .ןייג וצ ןליופאב ייז ןוא עטלמאז
 אנקמ ןוא "רעגאלסטעברא, םוצ טקוקעגרעבירא ןשטנעמ עכעלקילג סָאוװ
 .ןעגנומיוצראפ-טָארד יד ייב עסאמ יד ןעוועג

 ןוא עזָאּפ רעקידנריפמואירט א ןיא ןענאטשעגנ זיא ןאמטּפיוה רעד

 -ענ יוזא ןיא רע .?קאטקעּפס ןקידמונהינ םעד ןופ תחנ טּפעשעג קיטנעק

 טרעדנוה יד טריפעגניירא ןבָאה ןעמראדנאשז יד זיב ,טרָא ןפיוא ןבילב

 .ךַאו רעד ףיוא תונברק קיצרעפ ןוא ןביז

 -טסאל עקידייל עסיורג ןרָאפעגנָא ןענעז םורא העש רעבלאה א ןיא

 ןענעז דלאב .ךאוו רעד ןופ רעטעמ טרעדנוה א ןייטש ןבילבעג ןוא סָאטיוא

 -ןולײטּפָא עקראטש ךרוד ךאוו רעד ןופ ןרָאװעג טגָאיעגסיורא ןשטנעמ יד

 יד ןעמונעגפיוא ןבָאה סָאטיױא יד .רעניארקוא ןוא עירעמראדנאשז ןעג

 .ןרָאפעגקעווא ייז טימ ךינ ןוא ןרישזאסאּפ

 ,ננוטכיר יד ןעז וצ קיריניינ ןעוועג עלא ןענעז "רענאלסטעברא, ןיא

 .ןעזעג ייז ןעמ טָאה דלאב .ןעמענראפ ךיז ןלעוו סָאטיױא יד רעכלעוו ןיא

 ןגעלעג ךיוא זיא געוו ןקיזָאד ןפיוא .ןיטשִלֶא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפ

 .םלוע תיב עשידיי סָאד

 רענייא .טקוקעגנָא םוטש ךיז ןבָאה ןשטנעמ-"רענאלסטעברא , יד

 -ורפ רעד ףיוא טקוקעג טשינ .רעטרעוו ןָא ןענאטשראפ טָאה ןרעדנא םעד

 א , טראוורעד טָאה סע עכלעוו ,"ןשטנעמ ערעסעב , יד ֹוצ האנק רעקידרע

 רעד .רעדיוש א ןעמונעגכרוד ןעמעלא טציא טָאה ,"עניטסעלאּפ ןייק עזייר

 ךיז טָאה ,ךעלסעג עקיצומש יירד יד ןיא טראּפשראפ ,"רעגאלסטעברא ,

 -עטניא ,עטעדליבעג יד רעמ ָאטשינ :טמותיראפ יו טליפרעד לָאמאטימ

 ןיא ןגעלפ סָאװ ,ךס א ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ןשיווצ ,ןשטנעמ עטנעגיל

 .רעטימעג יד ןקיאוראב ןוא ןטסיירט ןטונימ ערעווש

 טדראהנעגעד רעדרעמ רעד יוװ ,טליפרעד טָאה "רעגאלסטעברא , רעד

 .ּפָאק םעד טקאהענּפָא טציא םיא ייב טָאה

 -ניירא-"רעגאלסטעברא, םוצ טָאה טכאנראפ טכא בלאה רעגייז א

 ,עבלעז יד ןעוועג זיא סָאד ,רעניארקוא עּפורג א טרעטנענרעדז ךיז גנאג

 .סָאטיױא יד טיילגאב טָאה סָאװ

 -נעמ קיצרעפ ןוא ןביז טרעדנוה יד זא ,ןרָאװעג טנאקאב זיא דלאב

 .טשינ ןיוש ןבעל ןשט
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 א ג א װ ה 8 5 ש

 תימ לופ ןרָאװעג ןענעז "רענאלסטעברא, ןֹופ ךעלסעג יירד יד

 -עגמורא ןעמעלא טָאה רעיורט א .סאג רעד ףיוא סיורא ןיא ץלא .ןשטנעמ

 טימ טנייוועג ןבָאה עלא רָאנ ,תונברק יד ןופ עטנעָאנ יד רָאנ טשינ .ןעמונ

 טליפעג ךיז טָאה רעדעי ןוא קיטייוו םעד טליפעג טָאה רעדעי ,ןרערט עסייה

 -ינ רעד ןופ טקידיילאב ןפוא ןסיוועג א ףיוא רשפא ןוא טקנערקעג ףיט

 -ּפִא טָאה ןאמטּפיה רעשיטסידאס רעד סָאװ ,עידעמָאק רעקיטכערטרעד

 .טליּפשענ

 לייוו ,ןעמוקאבסיורא טנָאקעג טשינ לייוורעד ןעמ טָאה םיטרּפ ןייק

 זילב ךיז ןבָאה רימ .ןלייצרעד טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה רעניארקוא יר

 ןופ ןעגנוניווו יד ,ןליופאב שינָאפעלעט טָאה ןאמטּכיוה רעד זא ,טסּווורעד

 .ןרעוו טכאוואב דלאב ןלָאז עטעדרַָאמרעד יד

 -רא , ןיא ָאטיוא ןייז טימ ןעמוקעג ןיילא דלאב זיא ןאמטּפיוה רעד

 -עגמוא יד ןופ ןעגנוניווו יד ,ןבעגעג גנוטכא ןיילא טָאה רע ."רענאלסטעב

 ךעלסעג יד ןיא טיירדעגמורא ךיז טָאה רע .ןרעוו טלניזראפ ןלָאז עטכארב

 .ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד טקוקעגנָא עלעכיימש שיניצ א טימ ןוא

 -נוניווו יד ןופ ץלא ןעמונעגסיורא ןעמ טָאה געט עטסטנעָאנ יד ןיא

 רעבָא ,סאג ידלאביראג רעד ףיוא ןעניזאגאמ יד ןיא טריפעגקעווא ןוא ןעג

 יד יו ןוא ןעגנוניווו יד טרידיווער ןיילא ןאמטּפיוה רעד טָאה רעירפ

 ייב ןוא גנוניווו סעזערּפ ןיא רע טָאה ,טלייצרעד ןבָאה ןטנאיצילַאּפ עשידיי

 תועבטמ-רלָאג ןוא ןטנאילירב ןענופעג רעדילגטימ-"טאר-ןדוי, ערעדנא לייט

 .ןעמונעגוצ טָאה רע עכלעוו ,ןעמוס-טלעגנ ערעסערג ךיוא ןוא

 -קוא עכעלטע טימ טנעקאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנאיצילַאּפ עשידיי

 טרעדנוה יד טָאה ןעמ יוזא יו ,םיטרּפ ןעמוקאבסיורא ייז ןופ ןבָאה ,רעניאר

 : טכארבענמוא ןשטנעמ קיצרעפ ןוא ןביז

 יד .םלוע תיב ןפיוא טריפעגקעווא סָאטיױא יד ןיא ייז טָאה ןעמ

 טלָאװעג טשינ ןוא דהּפ-טיוט א ןופ ןרָאװעג טשרעהאב ןענעז תונברק

 ןוא ןגָאלשעג סעבלָאק-ןסקיב טימ ייז ןעמ טָאה ,סָאטױא יד ןופ ןייגסיורא

 ןיא טלעטשעגסיוא ןעמ טָאה רעדניק יד .דרע רעד ףיוא טרעדײלשעגּפָארא

 סענעצס עקידנסיירצראה .רעטייווצ רעד ףיוא ערעטלע יד ןוא טייז ןייא

 ָאד ךיוא ןוא ןרעטלע יד ןופ רעדניק יד ןדיישעצ םייב ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 רעדניק יד .סעבלָאק-ןסקיב יד טימ ןגָאלש ןָא ןעגנאגעגכרוד טשינ סע ןיא
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 וו ָא כָאט םנעש ט ןבהווה

 -ייוו רעטעמ עכעלטע ,רעבירנ עסיורג ןבענ ןרָאװענ טלעטשעגקעווא ןענעז

 עכלעוו ,רעדניק יד ףיֹוא ןסָאשענ ןוא רעוועג ןישאמ א ןענאטשענ זיא רעט

 ףיוא טקוקעג ןבָאה ןרעטלע יד .רעבירג יד ןיא ןלאפעגניירא ךיילג ןענעז

 ןיא ןסירעגּפָארא ,ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז ןוא דליב ןכעלרעדיוש םעד

 -ניהא ךיוא ייז ןעמ טָאה רעבָא דלאב .ךיז ןופ םישובלמ יד גנולפייווצראפ

 ןעמונעגמורא ?ייט ךיז ןבָאה קידנעייטש דנאר םייב .רעבירנ יד וצ טגָאיעג

 ,ןסיש ןעמונעג ןבָאה ןרעווענ-ךישאמ יד ןעוו ןוא ןשטנעמ יירד-ייווצ וצ

 .רעבירגנ יד ןיא ןלאפעגנניירא ענעמונענמורא יוזא ייז ןענעז

 :יוזא גנורעדליש יד טקידנעראפ טָאה רעניארקוא ןא

 -על ןוא עטיוט ןופ עסאמ-ןשטנעמ א ןענופעג ךיז טָאה בורג ןיא,

 ,טנעה יד טסערטשעגסיוא ןבָאה לייט ,ןצכערק טרעהעג טָאה ןעמ .עקידעב

 ןייז טלעטשעגנָא טָאה םראדנאשז רעד .טמורבעג סעּפע ןבָאה ערעדנא

 ןרָאװעג זיא סע זיב ,ןסָאשעגניירא טרָאד ןוא בורג םייב רעוועג-ןישאמ

 -ענ ןוא סָאטיױא יד ןיא טצעזעגניירא ךיז רימ ןבָאה םעדכָאנ .ליטש ץנאג

 ."קירוצ ןרָאפ

 -סיורא ןדיי ייווצ ןענעז ,1944 ץרעמ ןטס21 םעד קיטנוז ,סנגרָאמוצ

 ןיא רעכלעוו ,ןטיט א ןעננערב הרובק וצ ידכ ,םלוע תיס ןפיוא ןרָאפענ

 ,רעבירג עסיורג עשירפ ןעזעג ייז ןבָאה ,"רענאלסטעברא , ןיא ןברָאטשעג

 "דרע רעד טימ ךיילנ ,טאלג רָאנ ,לנרעב א ןָא ,דרע רעשירפ טימ טישראפ

 .ךאלפ

 רעירפ גָאט א טימ ָאד טלָאװ סע יװ ,קיאור ןעזענסיוא טָאה ץלא

 .ןעמוקעגרָאפ ןעוועג טשינרָאג
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 יי

 םוטנדיי טישיליופ סָא
 ןריי עשילוּפ ןופ דנאבראפ-לארטנעצ םעד ןופ עירעס-רעכיב

 עניטנענרא ןיא

 ווָאקרוט קרַאמ :רָאטקאדער

 : ןענישרעד טציא זיב

 (טפיוקראפסיוא) ...טלייצרעד יִנאישווֶא הכלמ :וָאקרט ךראמ (1

 (טפיוקראפסיוא) ץרּפ .ל .י :גרעבמַאנ .ד .ה (2

 (טפיוקראפסיוא) עקנילבערט :טיורעיװ .יראמסָארג .װ (ס
 (טפיוקראפסיוא) וָאלָאקָאס לטעטש בורח ןיימ :ןיטשטאגארג ץרַּב (4
 (טפיוקראפסיוא) שזדָאל ןברוח .טטלבסקאבאט לארשי (8

 (טפיוקראפסיוא) (ןליוּפ ןעלטיּפאק) ןברוח גראב :לבבור (6
 (טפיוקראפסיוא) בוטש רעשירארעטיל א ןיא :.ץלטײצ טסלא (7
 (טפיוקראפסיוא) 1946 -- ןלױּפ :סעקשָאש .ח ריד (8
 (טפיוקראפסיוא) 15 עקצאמָאלט :שטיטַָאלאגעס .ז (9
 (טפיוקראפסיוא) ןרערט ךרוד רעטכעלעג :ןאמלעדוג .מ 0
 (טפיוקראפסיוא) ןילבול טָאטש-ןדיי יד .גאבאלאב ריאמ ר"ד (1
 (טפיוקראפסיוא) ןדיי עזָאלמייה :תרפא לארשי 2

 (טפיוקראפסיוא) רבע ןופ ןטָאש ןיא .יקצאש בקעי ר"ד (8
 (טפיוקראפסיוא) ווָאבישוג ףיוא ןיוה א .רעטגילפ רוד (14

 ָאטעג רעוועשראוו ןופ ךובגָאט :ןאמדייז ללה ר"ײד (95
 (ןטנעמוקָאד ןופ גנולמאז) עיגָאלָאריטרַאמ-רעדניק (0
 םיטילּפ :עזארג םייח (7
 (ָאטעג רענליוו) ...!ןעייג רענאזיטראּפ :יקסגיגרעשטאק .ש (8
 (הטילּפ א ןופ ןעגנונכייצראפ) דנו ענ :לבבורז עדירפ (9
 קענאדיאמ :רעלגירטש יכדרמ (0
 טנורנּפָא ןופ דנאר ןפיוא .יקסןיצבשעל בטעי (21
 טירט עטנערבעג :שטיטָאלאגעס .ז (2
 ףייה רעוועשראוו .:םיובלטייט םהרבא (8
 ,טיכעג עטריּפוקֶא רעביא גנורעדנאוו א :ססופ ַאינַאט (24
 גנונעפָאה ןוא קערש ןשיוװצ :ןאמרעדייגש .ל .ש (9
 ןלוּפ תלינמ :ןיטשלקגיפ ָאעל 0

 (עשראוו ןברוח) ...ןעוועג סע זיא יוזא :טָאקרוט סָאנָאי (7
 ןעמי ןטלאּפש ןדיי "עלאגעלמוא, :ןאבזיא .ש (8
 ךענעה :טאפ בקעי (9
 ָאטעג רעוועשראוו ןיא דנאטשפיוא רעד :שימרעק .י רײד (0



 עקנילבערט ןיא גָאט א :שטיװעקאילַאּפ חחמש (1
 טיוט ןופ ןקירבאפ יד ןיא :רעלגירטש יכדרמ (2
 תורוד ןופ ןטָאש ןיא :ימותחג םהרבא (83
 םייה ןיימ .רערעל לציזי (4
 ...ןצרּפ קידנענעייל :ףלָאװ ףסוי (95
 ןָאסלענעצאק קחצי :טטמוכַאנ ןָאסלענעצאק הרוּפּצ (0
 קאיוואּפ ןיא טכענ ערעטצניפ :טיוהשריה .י (7
 ןטייקכעלנעזרעּפ :ָאלָאקַָאס םוחנ (8
 טייקיזאלמייה ןוא םייה :ורָאק .ח לחר (9
 ןבעל א ןופ ןטנעמָאמ .ימלט .ט (0

 קצָאק ןוא עכסישּפ : רעגנוא חשנמ (41

 עניױלּפ ןופ תוברוח יד רעביא : ןיטשרוב .מ (2
 רעדיליסקלָאפ טרעדנוה - סיגפיק .מ (2
 ביבא-?ת ןיא רֶאי ןביז עניימ : שטיװוַָאלאגעס .ז (4

 ..ייבראפ ןיא סָאװ טלעו א :סעלשָאש םײח ר"ד (4ס
 וָאכָאטסנעשט ןברוח - אגאװ המלש (6

 : בורקב טניישרעד ןוא ךיז טקורד סע
 ןלױּפ ןיא עזָארּפ עשידיי יד - טנורט .י י
 .עוקסָאמ ;עשראוו ;גרוברעטעּפ : שא סולש
 (ךובגָאט) ןעמאלפ ןוא רעייפ ןיא :ןאהאק'חנשוש .,ר
 (ןאמָאר) ּפרַאק עילימאפ : ןאבזיא .ש
 ןשינעגעגאב עניימ : יוודקומ .א ךײד
 םישטנעיוושַא : ןאמדירפ פיליפ רײד
 םישטנעיװשַא :.ןאמדירפ פיליפ ךיד
 (ןאמָאר) םערֹוטש ןיא : רעקנילפ דוד
 (ךוב-למאז) טָאטאכלעב

 :קורד םוצ ךיז טיירג סע

 רעדנאוו ןיא ןרָאי : קַאז םהרבט
 ןבעל ןראפ ףמאק ןיא : וָאקרוט סצנָאי

 ןדיי עקידבוט-םוי-תבש .:גרעבזיב ססנּפ
 רענאל ןיא רענאל ןופ :יקסװַאקטאיוק הקבר
 םעלק ןיא .יגטורקא ףסוי
 ...ןעוועג זיא לָאמא .יקסוָאדאלאמ עידאק

 סראלנומש -יקטסטװאשראו רזוע

 ךייא ךָאנ דיל א :ועל סהרבא
 19 עקצאמָאלט :ועזָאר .י רעב
 ןלוּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ :םולבלעגניר לאטמע רײד

 עטכישעג ןעלטיּפאק :רעפיש קסחטי ךײד
 טקארט ןפיוא תבש :עלעשרעה
 רָאי ץנאג א ןופ ןדיי :עלרעפ עשוהי



 עירעס-רעכיב רעד ןנעוו ןעמיטש-עסערּפ

 םוטנדיי טישיניופ סָאר
 יוזא, ווָאקרוט סאנָאי ןופ ךוב םעד ןגעוו טביירש ןאמסָארנ השמ

 ,ןיראּפ ,"םויק,) .דנא .ווצ עשראוו ןברוח -- ?ןעוועג סע זיא

 : (1948 ינוי

 -עט א ןעוועג זיא ווָאקרוט סאנָאי
 -לעזענ ןיא רעמענלייטנא רעקיט
 -עג רעוועשראוו ןופ ןבעל ןכעלפטַאש
 עלא ןדנובעגסיוא ןעק רע .ָאט
 ,ןרָאיטקא ,רעביירש ,רעוט עשלהק
 -עמ ןוא רעלטפאשנסיוו ,רעקיטסאלּפ
 -ייטאב ךיוא ךיז טָאה רע ,רעקיד
 -רא רעשידרערעטנוא רעד ןיא טקיל
 ןוא רעוועג ןפאשנייא םייב ,טעב
 -קא ךס א ןיא וויטקא ןעוועג ללכב
 יוזא יו ןוא סָאו טסייוו רע .סעיצ
 -ראפ טושּפ טסייה סָאד ,ןלייצרעד וצ
 עטסקיטכיו עמאס סָאד ןענעכייצ
 ץלא טלייצרעד רע .עטסקיטיינ ןוא
 ןבָאה .יאנגל ייס ,חבשל ייס ,ןפָא
 ןכָארבעגניא ךיז ןשטנעמ עבושח
 געמ ,ןסיוועג רעייז טפיוקראפ ןוא
 .טפאשלעזעגנ עשידיי יד ןסיוו סָאד

 טנָאמרעד ןרעוװו ךוב םעד ןיא
 טרעדנוה ףלע רעכעה ןופ ןעמענ
 -טנאה א יוװ ןעניד ןָאק סע ,ןָאזרעּפ
 ןגעו רָאטאמרַאפניא ןא יוװ ,ךוב
 רעוועשראוו םעניא ןעגנוריסאּפ עלא
 .דנאטשפיוא-לירּפא ןזיב ןבעל-ָאטעג
 טשינ ןבירשראפ ץלא סָאד טָאה רע
 סָאװ ךוב-גָאט ןטיול רָאנ ,ןורכז ןֹופ
 ןייגרעבירא ןראפ .טריפעג טָאה רע
 רע טָאה טייז רעשירא רעד ףיוא
 -ָאד ערעדנא ךָאנ טימ ךובדנָאט סָאד
 לדנטרעג א ןיא ןבָארגאב ןטנעמוק
 -יירפאב רעד ךָאנ .סאג ענלימ ףיוא
 יש קירוצ סע רע טָאה ננוא
 5 א ;ןב

 -ינָארכ עכלעזא ןענעייל רימ ןעוו
 -ראפ ,ךעלנייוועג ,רימ ןרעוו ,סעק
 ,ןשינעעשעג עלארטנעצ יד ןופ טּפאכ
 -קרעמפיוא ןעקנעש רעבָא זומ ןעמ
 -ייו ןוא-טייווצ יד ךיוא טייקמאז
 1 ןוא ןשינעעשעג עקיגנאר-רעט
 3. 1 עא אש יי 5 .םינ

228 

 א ןענופעג ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא
 ךיוא ןוא םידמושמ לֶאצ ערעסערג
 לָאמא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עכלעזא
 -ױּפ רעד ןיא ןפאשעג ןוא טבעלעג
 קינייו ןוא ךארּפש ,הביבס רעשיל
 .ןדי טימ תופתושב טאהעג סָאװ
 ייז טָאה לרוג רעשידיי רעד רעבָא
 -עלטפאשנסיוו רעד .ןטימענ טשינ
 רעביירש רעלופטנאלאט ןוא רעכ
 רערעלוּפָאּפ רעד ; רעוואניוו ָאנורב
 -כיר ןייז) טנָאמלעב ָאעל טסינאמָאר
 ;(לאטנעמולב זיא ןעמָאנ רעקיט
 -טָאבָאר , ןופ רָאטקאדערטימ רעד
 -ָאנ רעקיטכיר ןייז) יקסראב .מ "קינ
 -לעוו ,(ָאריּפאש ,ךיז טכוד ,זיא ןעמ
 ענייז ןופ ןעוועג טנאקאב זיא רעכ
 ; ןעלקיטרא עשיטימעסיטנא עטפָא
 "יקסלָאּפ רעטאעט , ןופ רָאיטקא רעד
 רעביירש-יווער רעד ; שטינז לאכימ
 ןירעטכיד יד ;טפאלוו יעשזדנַא
 -מיראב רעד ;טרעװָאזַאל ַאקירנעה
 -נוה ךָאנ ןוא רעדוּפ שואעדַאט חלג
 עטמיראב ןוא עטנאקאב רעטרעד
 .רעלטסניק ןוא עלעוטקעלעטניא

 -ידיי יד ןבָאה עקאט ייז בילוצ
 ןפמעק טזומעג ָאטעג ןיא ןטסיש
 -עיצאלימיסא ןקראטש םעד ןגעק
 א טָאה סָאװ ,םזינָאלָאּפ ןופ םָארטש
 רעד ,סאג-ָאטעג יד טשרעהאב טייצ
 .סעיצוטיטסניא יד ןיא רקיע

 -ַאֹּפ יד ןופ גנויצאב רעד ןגעוו
 עלא ןביירש -- ָאטעג םוצ ןקאיל
 -סקידנרָאצ רעד טימ ןטסיראומעמ
 -סידנוב יד ךיוא .גנורעטיבראפ רעט
 -דאלוו ןוא ןייטשדלָאג דראנרעב ןט
 טימ גנוניישרעד רעד ןנעוו ןדער עק
 -אטעלָארּפ םעד .ןרָאצ ןוא קיטייװ
 -נולעג זיא סיל ןמלק רעטכיד ןשיר
 עשטייד יד ןופ ןעוועטאר וצ ךיז ןעג
 ײטָא רעד ןיא םָארנָאּפ ןתעב רעדרעמ



 רע .עירָאטַאנאפ - רעדניק רעקצָאוװו
 ןשטייד יד ןופטעוועטארענ ךיז טָאה
 יד טגנערבעגמוא םיא ןבָאה סע ןוא
 ןנעו טביירש ווָאקרוט .ןקאילָאּפ
 : (991 טייז) םעד

 א טימ טָאה סָאװ ,סיל ןמלק ,
 -אב טלאטשנא ןייז ןופ רעדניק רָאּפ
 עשטייד יד ןופ ןפיולטנא וצ ןזיוו
 ןיא ךיז ןטלאהאבסיוא ןוא טנעה
 -טָא ןופ םייוו טשינ ,ןילסעט ףרָאד
 ךרוד ןרָאװעג טגרהרעד זיא ,קצָאװ
 טגנאלרעד םיא טָאה סָאװ ,רעיױוּפ א
 ייווצ .ּפָאק ןרעביא לעדאּפש א טימ
 .טססוגעג ןוא ןגעלעג רע זיא נעט
 יירד א ייב ןענעז עיצקא רעד תעב
 -לעוו יד ןיא ןפָאלעצ ךיז ןדיי טנזיוט
 ןוא ךעלטעטש ערעדנא ןיא ןוא רעד
 יז טָאה ןעמ ןענאוונופ ,רעפרעד
 -עז ייז ןוא "ןבענעגסיוא , רעטעּפש
 יו טקנוּפ ןרָאװעג "טרידיווקיל , ןענ
 ."קצָאוװטָא ןופ ןדיי טשער יד

 ךיז טנַאמרעד קידנענעייל סָאד
 יו ,ץילב ןמחנ ןֹופ ונוביירשאב יד
 -אּפש טימ ןבָאה רעניארקוא יד יוזא
 סעד טנרהרעד סנקעטש ןוא סלעד
 .ענזיצאק רעטלא רעכביירש

 ןקאילָאּפ יד סָאװ םָארנָאּפ ןתעב
 ברע ,עשראוו ןיא טכאמענ ןבָאה
 : וָאקרוט טביירש ,1940 רֶאי חסּפ
 ןסעצסקע יד ןופ ןדלעה:-טּפיוה יד ,
 יד ןופ ךעלדניז יד ןעוועג ןענעז
 ."רעטכעווזיוה רעוועשראוו

 "דנאש יד ןשימפיוא רימָאל דניצא
 ;:לטיּפאק-הּפרח םעד ןופ רעטעלב
 -ּפָארא ןעמ זומ ָאד .טאראפ רעשידיי
 עשידיי .דרע רעד וצ ןנוא יד ןזָאל
 -נאש ,ייצילָאּפ ,םירסומ ,רעטעראפ
 -- ! סעצװָאּפאטשעג ,ןטסישזאט
 קַאר רעלאנָאיצאנ רעזדנוא זיא סָאד
 רעשיאערבעה-שידיי רעד .(רעסנאק)
 ןיא קַאיװאשראוו הדוהי רעביירש
 -אב םעד ןופ ףעשיעסערּפ ןעוועג
 סָאװ ,ָאטענ ןיא "לטנעציירד , ןטמיר
 -נענאדָאּפאטשענ קיטש א ןעוועג זיא
 בָאה ךיא ! קאיוואשראוו הדוהי .רוט
 זא ,ןנָאז ךיז טליוו ,טנעקעג םיא
 ןטייצ עלאמרָאנ ,עטוג יד ןיא ןיוש
 זא ,ןעזסיוארָאפ טנָאקעג ןעמ טָאה
 -אפ .קיאעפ ץלא ףיוא זיא רעכלעזא
 ןעיינאב עכלעוו ,רעכערבראפ ןאר
 ,ראפרעד רָאנ סנכערבראפ ןייק טשינ

 "אפ יד וצרעד טשינ ןבָאה ייז לייוו
 עקידנכערּפשטנא ,טייהנגעלעג עקיס
 ןיא ץלא סָאד רעבָא .ןעגנוננידאב
 -ייל וד ןעוו ,טסיירט עּפאנק א ךָאד
 ןנעו ןטקאפ ענעבירשאב יד טסנע
 געמ .טייקנלאפעג ןוא טאראפ ןשידיי
 טרעוו ,ןענייש קיטכיל יוװ ןוז יד ןאד
 שפנ-תריסמ יד .ןגיוא יד ראפ לקנוט
 .הריסמ ןופ קעלפ א ןעמוקאב טָאה
 .םגַּפ א ןעמוקאב טָאה השודק יד

 -על רעשיאערבעה רעקילָאמא רעד
 -ימס טאהעג ,ךייווצנאג םהרבא רער
 -ראטימ א ןעוועג ,תונבר ףיוא חכ
 "ידיי רעצניווָארּפ רעד ןופ רעטעב
 עגנאל ןיא ,ןלױוּפ ןיא עסערּפ רעש
 -טימ רענענרָאבראפ א ןעוועג ןרָאי
 ןיא .ָאּפאטשעג רעד ןופ רעטעברא
 -נֶא רעד ןעוועג סָאד רע זיא ָאטעג
 רע ."לטנעציירד , םעד ןופ רעריפ
 ,טלאטשעג-לּפָאט א ןעוועג ךיוא זיא
 עשידיי טעװעטארעג םייהענ ןיא
 רעריפ רעד ,סנעג יוװ ,רעוט-רוטלוק
 -ווָאקמור ןוא טארנדוי רענליוו ןופ
 ןופ רעריפ רעקידהנושמ רעד ,יקס
 טָאה שטייד רעד .טארנדוי רעשזדָאל
 טָאה רע -- טניולאב קירעהעג יו ייז
 .ןסָאשרעד םענייא זיב עלא ייז

 ןענעייל וצ ךיוא יאדכ זיא סע
 : תורוש עכלעזא םאזקרעמפיוא

 -ָאה סָאװ ,ןשטנעמ-סטעברא יד;
 -וצסיוא טלעג ןייק טאהעג טשינ ןב
 -עז ,טיילעמערָא יד ךיוא ,ךיז ןפיוק
 תעב) "ןלאפעגניירא עטשרע יד ןענ
 .(סעיצקא יד

 -עג ,טייל עטלא עּפורג א ןשיווצ ,
 זיא סָאו ,םינקז בשומ ןיא טּפאכ
 -מוא ןפיוא טריפענקעווא ןרָאװעג
 -ןפענ ךיוא ךיז טָאה ,ץאלּפ-סגאלש
 "..,שא םולש ןופ רעדורב א ןענ

 טגנירד םעלבָארּפ שינארט א
 : תורוש רָאּפ יד טָא ךרוד סיורא

 ןעימאב עייר רעטשרע רעד ןיא,
 ןופ רעדניק יד ןעטעטארוצ ךיז רימ
 ןימ) ןרעטלע עלופטסוידראפ יד
 "אר וצ זיא ןאלּפ ןיא םגה ,(וויסרוק
 סע לפיוו -- ץלא ןוא עלא ןעוועט
 ."ןזָאל רָאנ ךיז טעוװו

 געמ יצ : אישק עבראה א זיא סע
 ןעועטאר םייב ןענעכער ךיז ןעמ
 -לע יד ןופ תוכז םעד טיול רעדניק
 טרובענ רעד זא ,טסייה סָאד ? ןרעט
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 טרעוו עסאר טָאטשנא 4 טרידיצעד
 ? עטילע

 טליוושעג ןוא טסקאוו יוזא טָא
 -עז עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ ליונק א ןָא
 .דיישאב ןכוז ןוא חומ ןיא ןג

 יד ןופ ןפיולטנא טשינ רימָאל
 -ָאל ,רעטעלב-ָאטעג עטקיטולבראפ
 ,רעכיב-הבצמ יד טָא ןענעייל רימ
 א זדנוא ןענרעל ןוא ןלייצרעד ייז
 .ךס א ,ךס

 ןטלאּפש ןריי עלאגעלמוא , ךוב סנאבזיא .ש ןגעוו טביירש רעדניל ; 1

 ;: (1948 רעבָאטקָא רעט3 ,קרָאידינ ,"גָאט רעד) "ןעמי

 ןביירש םוצ ןעמוק טעװ סע זא
 -עפורעג-יוזא רעד ןופ עטכישעג יד
 -נאוו רעשידיי "רעלאנעלמוא , רענ
 טָאה סָאװ ,לארשי ץרא ןייק גנורעד
 -ייווצ רעד ךָאנ דלאב ןביוהעגנָא ךיז
 ךָאנ ןָא-טיינ ןוא המחלמ-טלעוו רעט
 טשינ רעקירָאטסיה יד ןלעוװו ,טנייה
 -נאמ ןייק ףיוא ןנָאלקאב ךיז ןענָאק
 -יפעג ןלעוװ ייז ,לאירעטאמ ןיא לנ
 -ָארּפ עיצאמרָאפניא רתוהו יד ןענ
 -ער ןוא טריפארנָאטָאפ ,טרילָאקָאט
 ןיא תונושל המכ ףיוא טרידרָאק
 .גנאלק ןיא ןוא דליב ןיא ,טפירש

 ןוא גיוא טינעג א טימ שטנעמ א
 ןקעדפיוא ךָאנ ןָאק רעיוא ףראש א
 רעד טָא ןופ םיטרּפ גונעג זדנוא ראפ
 ךָאנ טימרעד ןוא עמארד רעקיטולב
 -רָאפניא תורצוא יד ןרעכייראב רעמ
 -אבצעשמוא ןייז ןלעוו סָאװ ,עיצאמ
 עקיטפניק יד ראפ לאירעטאמ רער
 רעד ןזיא רענייא אזא .רעקירָאטסיה
 ,ןאבזיא .ש טסירטעלעב רעטנאקאב
 א ןופ לֶאר רעד ןיא ,טָאה רעכלעוו
 העיסנ א טכאמענטימ ,טסילאנרושז
 "עלאגעלמוא, טימ ףיש א ףיוא
 .לארשי ץרא ןייק רערעדנאוו עשידיי

 ."העיסנ א, גנירג ךיז טגָאז סע
 -נאל ןייא ןעוועג סָאד זיא ןתמא ןיא
 -ינרעטאמ ןוא ןטסננא ןופ טייק עג
 ראפ שינעלעטשנייא-ןבעל טימ ,ןש
 -וול ןופ העיסנ א זיא סע .בָאגוצ א
 .ףוס ןזיב ביֹוהנֶא ןופ םיסנ רעט
 טשרע רָאלק טכער ךייא טרעוו סָאד
 טקידנעעג טָאה ריא ןעוו םעדכָאנ
 -לּפאצ ןוא עקידרעביפ ןייז ןענעייל
 רעד טא ןופ גננוביירשאב עקיד
 ןיא סיורא טציא זיא סָאװ ,העיסנ
 עלאנעלמוא , ןעמָאנ ןטימ ךוב א
 "ןעמי ןטלאּפש ןריי

 ריא ןוא ךוב סָאד טנעייל ריא
 שזארוק ןוא טומ םעד טרעדנווואב
 -טפירש ןשידיי ןגנוי םעד טָא ןופ
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 ןעז וצ ןיילא ידכ ,סָאװ ,רעלעטש
 -יײּפ עלא יד ןבעלוצרעביא ןיילא ןוא
 עכעלקילנמוא יד ןופ ןגָאלּפ ןוא ןענ
 ָאד טזָאלעגרעביא רע טָאה ,רעלגָאװ
 -ימאפ ןייז ןוא םייה עמעווקאב ןייז
 ףיוא טזָאלעגקעװא ךיז ןוא -- עיל
 -ייוו רעביא העיסנ רעקידתונכס אזא
 -עלמוא , טימ ףיש א ףיוא ןעמי עט
 .ייז טפור רע יװ ,"ןדיי עלאג

 -לייצעגנ ענעי ןופ סנייא זיא סָאד
 ריא ןא ,סָאװ ,רעכיב עשידיי עט
 ריא טנָאק ,ןענעייל ןָא סע טביוה
 טנאה ןופ ןזָאלסיורא טשינ ךוב סָאד
 ץוח ,םירָאװו .סע טקידנע ריא זיב
 טלאה סָאװ ,השעמה-רוּפיפ םעד
 לָאמטפָא זא ,טנאּפשעג יוזא ךייא
 ,לקנעב םענופ שממ ךייא סע טביוה
 -ייצעגסיוא ןא ןופ ןבירשענ סע זיא
 יד ןָאק ןאבזיא .רעלייצרעד ןטנכ
 קיצניו ןיא ךס א ןגָאז ןופ טסנוק
 -טע טימ ךיוא ןָאק רע ןוא ,רעטרעוו
 -ירטש ענעפרָאװעגנָא ,עצרוק עכעל
 א ךייא ראפ ןעלטערטרָאּפּפָא ןכ
 ריא זא ,קידעבעל יוזא ןיושראּפ
 .םעטָא סניושראּפ םעד טעמכ טריּפש

 -אסאּפ יד ןופ םענייא טלָאמ רע יצ
 -עננָא-ףיש יד ןופ םענייא יצ ,ןרישז
 ןיילא ןאטיּפאק םעד רעדָא ,עטלעטש
 ןשטנעמ םעד ךיז ראפ ריא טעז --
 -על א ןענאטשעג טלָאװ רע יוװ יוזא
 -עז טָא .ןניוא ערעייא ראפ רעקידעב
 -סיורא ,זיולב ןרעטסומ רֶאַּפ א ןענ
 :טסייה סָאװ ,9 לטיּפאק ןופ ןעמונענ
 -טאמ עלאגעלמוא ןופ ןטערטרָאּפ ,
 : ןאבזיא טנָאז "ןזָאר

 סּפיליפ םהרבא-ןאירדא זיא טָא;
 -לקנוט ,רעקירָאה א ,טלא רָאי 8
 -ראפ ענייז ןיא .רוחב רעקיטיוה
 -יור םעד טימ ,"סלארעווַא , עטסטעפ
 ,ּפָאק ןפיוא לכיט ןטפיילשראפ ,ןט

 -גומש-םויּפִא ןא יו סיוא רע טקוק
 ןריובעג זיא רע .יעסראמ ןיא רעל



 .שיריי ןייק טשינ ןעק ,קרָאידוינ ןיא
 -ניא-רעקינאכעמ א רע זיא ךאפ ןופ
 -ָאקליפ ייב טעבראעג טָאה ,רעינישז
 עבָאב ןייז .עיזיוועלעט ןוא ָאידאר
 -ייז רעד ןוא ,םורפ רעייז ןעוועג זיא
 ."רנערווער א --- עד

 | ; טערטרַָאּפ רעטייווצ א
 -לינ ףסוי ןאמרעייפ-ףיש רעד ,

 ערעוש טימ ךיז טקור רע .ןעד
 -יטלאב ןופ רענעריובענ א .טירט
 -סור ןופ ןעמוק ןרעטלע ענייז .רָאמ
 -לוקס-יאה א ןעוועג זיא רע .דנאל
 ,ןלָאװשעגנָא לסיב א ,ךיוה .רוחב
 דלאוו רעקיטייצראפ א יו ןסקאוואב
 ןענעז ןעגנונעואב ענעיז .שטנעמ
 טנידעג טָאה רע .ערעווש ,עשיּפעל
 רעטעּפש .יימרא רעד ןיא רָאי ריפ
 -עד ןיב .הרשכה ףיוא ןעגנאגעג
 -על שידיי ןייק טנעקעג טשינ טלָאמ
 רעד ןיא ןסָאלשעגננָא ךיז טָאה .ןב
 "רעלאגעלמוא , רעד ןופ) טפאשנאמ
 וצ ךיז קעווצ ןשיטקארּפ ןטימ (ףיש
 ןבעל ןוא לארשידץרא ןיא ןצעזאב
 ."ץוביק א ןיא

 -עטסומ ייווצ זיולב ָאד ריא טָאה
 ,ןּפיט עירעלאנ רעצנאנ א ןופ ןר
 יוזא ,קידלּפאצ ןוא קנילפ טנכייצעג
 א ןופ טנאה עטינעג יד רָאנ יוװ
 רקיע רעד .ןוט סָאד ןָאק רעטסיימ
 -עוו ,ךוב סנאבזיא ןופ רעבָא טרעוו
 טגיל ,ָאד ךיז טדער סע ןכלעוו ןנ
 יו ןיא טשינ ,םרָאפ רעד ןיא טשינ
 רָאנ ,ןבירשעג זיא ךוב סָאד יוזא
 רעד סָאװ ןיא ,טלאהניא םעד ןיא
 ,ןלייצרעד וצ טרָאד טָאה רעביירש
 ךוב סָאד זיא טרּפ םעד טָא ןיא ןוא
 "ןעמי ןטלאּפש ןדיי עלאנעלמוא,
 ןופ רצוא רעצנאג א ןיילא ךיז ןיא
 -נּפאכראפ-םעטָא ,רעטנאסערעטנייא
 רעד ןגעוו עיצאמרָאפניא רעקיד
 ,גנורעדנאוו רעשידיי "רעלאגעלמוא ,
 רעקיבייא ןא ןביילב טעוװ סָאװ
 -נייה סטלעוו רעד ףיוא קעלפ-דנאש
 ."עיצאזיליוויצ , רעקיט

 רעד זדנוא טינ ךוב םעד טָא ןיא
 ןופ דליב רָאלק ןוא לופ א רעביירש
 ןופ ,ןשינעקישנָא ןוא תורצ עלא יד
 ןוא ןשינרעטאמ ,ןטסגנא עלא יד
 -ָאד יד ךרוד ןבעל סע סָאװ ,קערש
 -לצרָאװעגנסיױוא ,עכעלקילגמוא עקיז
 רעד ןעמעוו ,סרעלגָאו עשידיי עט
 ראפ טכאמענ טָאה לרוג רערעטיב
 -אנעלמוא , עטגָאלּפעג ןוא עטנָאיעג

 ,ָאד טעז ריא רעבָא .רערעדנאוו "על
 -תונשקע רעייז ,ךיוא טליפ ריא ןוא
 -נוא טשינ ךיז טייקנסָאלשטנא עקיד
 גנארד ןפיט רעייז ךיוא ; ןבענוצרעט
 ,רעזייב רעד סיעכהל --- ןוא ןבעל וצ
 עיירפ יו ןבעל --- טלעוו רעטכעלש
 טיירפאב ,ןנייא ןא ןיא ןשטנעמ
 .רנאלמייה

 ריא טעז ןיילא סָאד טשינ ןוא
 עקיזָאד סָאד קידנענעייל טליפ ןוא
 ןשטנעמ ךיוא ָאד טנגעגאב ריא ,ךוב
 -ניק ,ןריי-טשינ לָאצ א ןוא ןדיי ---
 -עטילאנָאיצאנ ענעדישראפ ןופ רעד
 -עה ףיוא קיאעפ ןענעז סָאװ -- ,ןט
 יד ןייא-ןלעטש ןוא ןטאט עשיאאר
 -מוא, יד ןפלעה וצ סנבעל ענענייא
 ןגָאלשרעד ךיז רערעדנאוו "עלאגעל
 ןוא לארשיזץרא ןופ סענערב יד וצ
 יו ןבעל וצ םולח רעייז ןריזילאער
 ןופ דנאל םעד ןיא ןשטנעמ עיירפ
 .תובא ערעייז

 ןופ דרָאקער א ָאד ריא טָאה ךיוא
 -םישעמ יד ,ןטקא עקידתועשר יד
 -טכאמ עשיטירב יד ןופ םיעותעת
 ,"ןדלעה ,-םי ערעייז ןוא סרעבָאה
 טימ ןפיש יד ךָאנ ךיז ןנָאי סָאװ
 יד טימ --- סרעלגָאװ ?"עלאנעלמוא
 ,רענעמ עטרעטאמעגסיוא ,עכאווש
 יד יו יוזא --- רעדניק ןוא ןעיורפ
 -לֶאו םיטילּפ עכעלקילנמוא עקיזָאד
 -ראפ ערעסָאו עדוי ימ ןעוועג ןט
 רקש םעד ייברעד טליפ ריא .רעכערב
 סרעדנעלגנע םענופ קזוח םעד ןוא
 -עג-טרָאּפס ןייז טימ ךיז ןעמיראב
 סָאד טָא טכאמעג טָאה סָאװ ,ליפ
 ראפ ןפיש "עלאנעלמוא , ךָאנ געיעג
 .תויח עדליוו ףיוא דנאי ןימ א

 ףראש ריא טניפעג גנידצלא סָאד
 .ש ןיא ןלָאמעג רָאלק ןוא טנכייצעג
 ןדיי עלאנעלמוא , ,ךוב סנאבזיא
 סָאד ןבעגעגסיורא ,"ןעמי ןטלאּפש
 דנאבראפ-לארטנעצ רעד טָאה ךוב
 .עניטנענרא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ
 ןייפ ןוא טקורדעג ןייש זיא ךוב סָאד
 -ונ ןטימ טנכייצעג זיא ןוא ןדנובעג
 -ופ עירעס-רעכיב רעד ןיא 28 רעמ
 רעדעי .דנאבראפ ןטנַאמרעד םענ
 ןפאשנייא ךיז ףראד רענעייל-שיריי
 סעּפע יא טעוװ רע .ךוב עקיזָאד סָאד
 א ןבָאה יא ןוא ןופרעד ןענרעל
 ןטלאה וצ יאדכ זיא סָאװ ,קרעוו
 -הלהב רעקיטציא רעד ןופ ןורכזל
 .טייצ
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